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Kallelse till Kommunfullmäktige 

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Kommunfullmäktige, måndag den 
24 maj 2021, kl 17:00. Lindeskolans aula. Ledamöter deltar på distans på grund 
av smittspridningen av covid-19. Allmänhet och media uppmanas följa 
sammanträdes via webbsändningen på kommunens webbplats. 

Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. 

 

Arnold Bengtsson (S) Anna Lundström 

Ordförande Sekreterare 

Ledamöter Ersättare 

Daniel Andersson (S) Kristine Andersson (S) 

Joacim Hermansson (S) Sanna Jansson (L) 

Linda Svahn (S) Christina Pettersson (C) 

Jonas Bernström (S) Maria Lindkvist (M) 

John Omoomian (S) Maria Odheim Nielsen (V) 

Ingela Larsson (S) Zaki Habib (S) 

Anders Ceder (S) Björn Pettersson (C) 

Ulla Lundqvist (S) Inger Karlsson (-) 

Nafih Mawlod (S) Bertil Jansson (M) 

Lennart Olsson (S) Christian Kokvik (M) 

Bengt Storbacka (S) Agneta Nilsdotter (MP) 

Margareta Ahlm (S) Göran Gustavsson (M) 

Arnold Bengtsson (S) Mats Lagerman (LPO) 

Sofie Krantz (S) Vakant (SD) 

Ulf Axelsson (V) Vakant (SD) 

Gunilla Remnert (V) Vakant (SD) 

Hans Lindkvist (V) Stefan Eriksson (S) 

Jonas Kleber (C) Inger Söderberg (V) 
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Susanne Karlsson (C) Victoria Johansson (S) 

Magnus Storm (C) Bo Stenberg (S) 

Inga Ängsteg (C) Bengt Evertsson (MP) 

Johan Andersson (C) Vakant (S) 

Tuula Marjeta (C) Kent Hiding (KD) 

Pär-Ove Lindqvist (M) Krister Jakobsson (SD) 

Lillemor Bodman (M) Maria-Pia Karlsson (C) 

Jan Hansson (M) Ingrid Rörick Richter (L) 

Anniette Lindvall (M) Sven-Göran Holm (KD) 

Tomas Klockars (M) Lars Ljunggren (SD) 

Fredrik Lindmark (M) Tommy Kragh (S) 

Sven-Erik Larsson (M) Rickard Jirvelius (SD) 

Emil Wellander (M) Rose-Marie Eriksson (LPO) 

Markus Lundin (KD) Marina Mehtäläinen (SD) 

Margareta Andergard (KD) Reidar Larsson (SD) 

Nils Detlofsson (L)  

Inger Griberg (MP)  

Per Söderlund (SD)  

Björn Larsson (-)  

Tommy Lönnström (SD)  

Jari Mehtäläinen (SD)  

Thord Durnell (SD)  

Fredrik Rosenbecker (SD)  

Tom Persson (SD)  

Anders Persson (LPO)  
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Föredragningslista 

Nr. Ärende Dnr 

 Val av justerare   

 Beslutsärenden   

1. Godkännande av deltagande på distans  

2. Information från kommunens bolag  

3. Allmänhetens frågestund, ca kl. 18.15  

4. Interpellation från Inger Griberg (MP) om 
skogsmarksareal och skog 

KS 2021/76 

5. Interpellation från Sven Erik Larsson (M) om 
Socialnämndens budgetunderskott budgetåret 2021 

KS 2021/77 

6. Interpellation från Nils Detlofsson (L) om akutsjukhuset 
Lindesbergs lasaretts framtid 

KS 2021/97 

7. Motion från Inger Griberg (MP) om upprustning av 
badplats vid Aspasjön i Gusselby 

KS 2019/314 

8. Detaljplan för Hästen 12 med flera, före detta 
Kristinaskolan i Lindesberg, Lindesbergs kommun 

KS 2019/223 

9. Enkel fråga från Nils Detlofsson (L) om att begränsa 
säkerhets- och miljöproblemen med vattenskotrar 

KS 2021/98 

10. Hyresavgifter för gruppbostäder LSS inom funktionsstöd 
i socialförvaltningen 

KS 2021/40 

11. Redovisning kommunalt partistöd 2019 KS 2020/19 
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12. Motion från Inger Griberg (MP) om klimatråd i 
Lindesbergs kommun 

KS 2021/128 

13. Medborgarförslag om att bygga en gång och cykelväg 
mellan Gusselby och Lindesberg 

KS 2021/129 

14. Meddelanden   

   

 



§49/21 Godkännande av deltagande på distans -   :

Denna behandling '§49/21 Godkännande av deltagande på distans' har inget tjänsteutlåtande.



§50/21 Information från kommunens bolag -   :

Denna behandling '§50/21 Information från kommunens bolag' har inget tjänsteutlåtande.



§51/21 Allmänhetens frågestund -   :

Denna behandling '§51/21 Allmänhetens frågestund' har inget tjänsteutlåtande.
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Tjänsteskrivelse 
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    KS 2021/76 

 Kanslienheten 
Anna Lundström 
 0581-810 30 
anna.lundstrom@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunfullmäktige 

Interpellation från Inger Griberg (MP) om skogsmarksareal och 

skog 

Förslag till beslut 

Interpellationen ställs och besvaras. 

Ärendebeskrivning 

Inger Griberg (MP) har inkommit med en interpellation om hur mycket 
skogsmark kommunkoncernen äger, vilka planer som finns för dessa m.m. 
 
Bengt Storbacka (S) har inkommit med ett skriftligt svar.   

 

 

Henrik Arenvang Anna Lundström 
Kommundirektör Handläggare 

 

Bilagor: 

Interpellation 
Svar på interpellation 
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Inskickat av: Inger Griberg
(Signerad)

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#9238

Datum
2021-03-29 11:51

Ärendenummer: #9238 | Inskickat av: Inger Griberg (signerad) | Datum: 2021-03-29 11:51

 Notifieringar
E-post

 E-postadress
inger.griberg@lindesberg.se

 Telefon

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn
Inger Griberg

Lämna motion, interpellation eller enkel fråga till kommunfullmäktige

1. Lämna motion, interpellation eller enkel enkel fråga till kommunfullmäktige

Ange vad du vill lämna in
Här anger du om det är en motion, interpellation eller enkel fråga som du vill lämna in. Du kan endast lämna in ett ärende per e-
tjänst.

Interpellation

Här skriver du din interpellation
Följande interpellation handlar om skogsmarksareal och vår skog.
Jag citerar inledningsvis några rader från kommunens lockande och fina ord, som finns på hemsidan:
"I den slående vackra Bergslagsnaturen, med skogar, sjöar, berg i norr och böljande åkermarker i söder, finns kraften och energin."
Hur stort är Koncernens (kommunens) skogsareal idag i jämförelse med 2010?
Vilka framtidsplaner finns i nuläget för kvarvarande bestånd?
Har Koncernen sålt av skogsmark, där naturreservat ingått?
Vem har i så fall ansvar för vården av dessa?
Hur förvaltas i allmänhet kvarvarande skogsmark?
Vilken är den kommunala skogspolitiken, för närvarande, när det gäller rekreation, medborgarnas hälsa och skogsbestånd, som s.k. 
kolsänka, i denna tid av klimatnödläge?
Slutligen, vilken kompetens besitter koncernens arbetskraft när det gäller ekosystem, biologisk mångfald och övriga natur- och 
kulturvärden?

2. Ange dina kontaktuppgifter

Ange dina kontaktuppgifter
Du måste vara ledamot eller tjänstgörande ersättare för att kunna lämna in en motion, interpellation eller enkel fråga. 

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.

Inger GribergNamn: 
Person ID: 

2021-03-29 11:51Datum: 
7 B73AD5ESignerad checksumma: 

KS 2021/76-1
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KF § 182 Dnr. 2015/384 

 

Försäljning av fastigheter inom Fastigheter i Linde AB 

 
Beslut  

 

Kommunfullmäktige ger Fastigheter i Linde AB (FALAB) i uppdrag att 

prioritera det oexploaterade markinnehavet bolaget idag äger och behåller 

exploateringsmark för FALAB:s kärnverksamhet. Därefter, i bolagsform, 

försäljer den rena produktionsskogen inklusive de naturskyddsområden 

som finns inom densamma. Vidare även försäljer; övrig exploateringsmark 

inklusive stadsnära skog och annan rekreationsmark för kommuninvånarna, 

till Lindesbergs kommun. 

 

Ärendebeskrivning 

 

FALAB:s företagsledning bedömer att den produktionsskog som FALAB 

äger och förvaltar inte tillför bolaget något då den ligger utanför bolagets 

kärnverksamhet. Det ekonomiska utfallet, sett över tid, ligger på ett 

genomsnitt av ca + 500 tkr per år före avskrivningar, men utan redovisning 

av den tid FALAB/LIBO lagt på administration av nämnda 

fastighetsinnehav. I nuvarande situation är de organisatoriska resurserna 

inte tillräckliga inom FALAB och externa tjänsteköp är nödvändiga. 

Summan av ovanstående visar att en försäljning kommer att innebära stora 

fördelar för FALAB.  

 

VD för FALAB Roger Sixtenssom framhåller i en tjänsteskrivelse daterad 

den 21 augusti 2015 att främsta argumentet att sälja skogen de närmsta åren 

är att balansera FALAB:s ekonomi i förhållande till de stora 

nedskrivningskrav som uppkommer vid flertalet nyinvesteringar som är 

planerade inom fastighetsdelen av koncernen. Dessa nedskrivningskrav 

kommer av de nya redovisningsreglerna, de så kallade ”K3-reglerna”. För 

att skattemässigt göra bästa affären bör skogen flyttas till ett antal bolag för 

att sedan säljas av, bolag för bolag, över en längre tid. Skogsbolag säljs 

samma år som ny fastighet färdigställs för att få balans i ekonomin. Denna 

möjlighet att sälja dotterbolag utan beskattning finns enligt dagens 

regelverk men kan komma att ändras, varför en prioritering av bildandet av 

dessa bolag är av största vikt. 

 

Det har under 2014 påbörjats en flytt av ca 250 ha mark från FALAB till 

Lindesbergs kommun i syfte att kommunen ska råda över 

exploateringsmark. Kvar i FALAB är ca 1700 ha av produktiv skogsmark, 

jordbruksmark, exploateringsmark, naturskyddsområden, mm.  
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FALAB:s ledning föreslår att markarealen ovan delas in i tre delar:  

1. Exploateringsmark för FALAB/LIBO:s kärnverksamhet – behålls av 

FALAB. 

2. Övrig exploateringsmark inklusive stadsnära skog och annan 

rekreationsmark för kommuninnevånarna – försäljs/byts till/med 

Lindesberg kommun. 

3. Ren produktions skog inkl. naturskyddsområden – säljs på den privata 

marknaden i bolagsform. Ca 1000 ha. 

 

Genomförandet är planerat att sträcka sig över 3-5 år. Under 2015 sker 

prioritering av markarealen och fördelning av produktionsskogen i lämpliga 

poster samt bildandet av de bolag skogen skall placeras i. Åren från 2016 

och framåt säljs erforderliga bolag, år för år, för att optimera värdet av 

försäljningsvinsten kontra nedskrivningsbehovet för större investeringar. 

 

Linde Stadshus AB beslutade den 20 augusti 2015 att föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

 

Ge Fastigheter i Linde AB (FALAB) i uppdrag att prioritera det 

oexploaterade markinnehavet bolaget idag äger och behålla 

exploateringsmark för FALAB:s kärnverksamhet. Därefter, i bolagsform, 

försälja den rena produktionsskogen inklusive de naturskyddsområden som 

finns inom densamma. Vidare även försälja; övrig exploateringsmark 

inklusive stadsnära skog och annan rekreationsmark för kommuninvånarna, 

till Lindesbergs kommun. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 29 september 2015 att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att: 

 

Ge Fastigheter i Linde AB (FALAB) i uppdrag att prioritera det 

oexploaterade markinnehavet bolaget idag äger och behålla 

exploateringsmark för FALAB:s kärnverksamhet. Därefter, i bolagsform, 

försälja den rena produktionsskogen inklusive de naturskyddsområden som 

finns inom densamma. Vidare även försälja; övrig exploateringsmark 

inklusive stadsnära skog och annan rekreationsmark för kommuninvånarna, 

till Lindesbergs kommun. 

 

Bengt Evertsson, Per Söderlund (SD), Virosa Viberg (SD) och Ingrid 

Åberg (KD) reserverade sig mot beslutet.  

 

Bengt Evertsson (MP) inkom med en skriftlig reservation efter 

sammanträdet. 

 

 

 

 

 

 

 



§52/21 Interpellation från Inger Griberg (MP) om skogsmarksareal och skog - KS 2021/76-2 Interpellation från Inger Griberg (MP) om skogsmarksareal och skog : Beslutsparagraf.DOC

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 

Kommunfullmäktige  2015-10-20 

    Justerande Utdragsbestyrkande 

 

3 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Jonas Kleber (C), Anders Ceder (S), Pär-Ove Lindkvist (M), Per Carlström 

(FP), Christina Pettersson (C) och Irja Gustavsson (S) föreslår bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

 

Ulf Axelsson (V) och Per Söderlund (SD) föreslår att ärendet ska 

återemitteras på grund av bristande underlag.  

 

Bengt Evertsson (MP) och Agneta Nilsdotter (MP) föreslår avslag till 

kommunstyrelsens förslag.  

 

Beslutsgång 

 

Ordförande frågar fullmäktige om ärendet ska avgöras idag och finner att 

kommunfullmäktige ska avgöra ärendet idag.  

 

Omröstning begärs och genomförs.  

 

Ordförande informerar att de som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja 

och de som vill ärendet ska återremitteras röstar nej. Omröstningen utföll 

med 33 ja och 12 nej.  

Av bifogad röstningslista framgår hur var och en av ledamöterna röstade. 

 

Därefter ställer ordförande kommunstyrelsens förslag mot Bengt Evertsson 

(MP) och Agneta Nilsdotters (MP) förslag om avslag mot varandra och 

fann att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.  

 

Omröstning begärs och verkställs.  

 

Ordförande informerar att de som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar 

ja och de som stödjer Bengt Evertsson (MP) och Agneta Nilsdotters (MP) 

förslag röstar nej. Omröstningen utföll med 33 ja, 10 nej och 2 ledamöter 

avstod från att rösta.  

 

Av bifogad röstningslista framgår hur var och en av ledamöterna röstade. 

 

 

_________ 

 
Meddelas för åtgärd:  

Fastigheter i Linde AB 

 

Meddelas för kännedom:  

Ekonomichef 

Kommunchef 
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JA= Ska ärendet avgöras idag?  NEJ= Återremittering 

Nr Namn Ja Nej Avstår Nr Namn Ja Nej Avstår 

1 Anders Ceder (S) X   25 Ulf Axelsson (V)  X  

2 Irja Gustavsson (S) X   26 Gunilla Remnert (V)  X  

3 Linda Svahn (S) X   27 Pär-Ove Lindqvist X   

5 Linda Andersson (S) X   28 Anniette Lindvall (M) X   

6 Daniel Andersson (S) X   29 Jan Hansson (M) X   

7 

Moa Fohlin (S) 

Ulla Lundkvist (S) X  
 

30 Lillemor Bodman (M) 
X   

8 Zaki Habib (S) X   31 Sven Erik Larsson (M) X   

9 Kristine Andersson (S) X   32 Anna Öfverström (M) X   

10 John Omoomian (S) X   33 Fredrik Lindmark (M) X   

11 Victoria Johansson (S) X  
 

34 

Göran Gustavsson (FP) 

Per Carlström (FP) 
X   

12 Lennart Olsson (S) X   35 Ingrid Åberg (KD) X   

13 Margareta Ahlm (S) X   36 Bengt Evertsson (MP)  X  

14 Jonas Bernström (S) X   37 Agneta Nilsdotter (MP)  X  

15 

Farhia Ahmed (S) 

Joacim Hermansson (S) X  
 

38 Per Söderlund (SD) 
 X  

16 Arnold Bengtsson (S) X   39 Virosa Viberg (SD)  X  

17 

Annamaria Ericsson (S) 

Hans-Olof Hake (S) X  
 

40 Pamela Hopkins (SD) 
 X  

18 Nafih Mawlod (S) X   41 Thord Durnell (SD)  X  

19 Jonas Kleber (C) X   42 Jan Marne (SD)  X  

20 

Susanne Karlsson (C) 

Johan Andersson (C) X  
 

43 

Birgitta Duell (SD) 

Andreas Funk (SD) 
 X  

21 Jenny Larsson (C) X   44 Mats Seijboldt (SD)  X  

22 Tuula Marjeta (C) X   45 Ander Eriksson (SD)  X  

23 

Anders Persson (C) 

Björn Pettersson (C) X  
 

4 Bengt Storbacka (S) 
X   

24 Christina Pettersson (C) X    Summa 33 12  
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JA= Bifall till kommunstyrelsens förslag  NEJ= Avslag 

Nr Namn Ja Nej Avstår Nr Namn Ja Nej Avstår 

1 Anders Ceder (S) X   25 Ulf Axelsson (V)   X 

2 Irja Gustavsson (S) X   26 Gunilla Remnert (V)   X 

3 Linda Svahn (S) X   27 Pär-Ove Lindqvist X   

5 Linda Andersson (S) X   28 Anniette Lindvall (M) X   

6 Daniel Andersson (S) X   29 Jan Hansson (M) X   

7 

Moa Fohlin (S) 

Ulla Lundkvist (S) X  
 

30 Lillemor Bodman (M) 
X   

8 Zaki Habib (S) X   31 Sven Erik Larsson (M) X   

9 Kristine Andersson (S) X   32 Anna Öfverström (M) X   

10 John Omoomian (S) X   33 Fredrik Lindmark (M) X   

11 Victoria Johansson (S) X  
 

34 

Göran Gustavsson (FP) 

Per Carlström (FP) 
X   

12 Lennart Olsson (S) X   35 Ingrid Åberg (KD) X   

13 Margareta Ahlm (S) X   36 Bengt Evertsson (MP)  X  

14 Jonas Bernström (S) X   37 Agneta Nilsdotter (MP)  X  

15 

Farhia Ahmed (S) 

Joacim Hermansson (S) X  
 

38 Per Söderlund (SD) 
 X  

16 Arnold Bengtsson (S) X   39 Virosa Viberg (SD)  X  

17 

Annamaria Ericsson (S) 

Hans-Olof Hake (S) X  
 

40 Pamela Hopkins (SD) 
 X  

18 Nafih Mawlod (S) X   41 Thord Durnell (SD)  X  

19 Jonas Kleber (C) X   42 Jan Marne (SD)  X  

20 

Susanne Karlsson (C) 

Johan Andersson (C) X  
 

43 

Birgitta Duell (SD) 

Andreas Funk (SD) 
 X  

21 Jenny Larsson (C) X   44 Mats Seijboldt (SD)  X  

22 Tuula Marjeta (C) X   45 Ander Eriksson (SD)  X  

23 

Anders Persson (C) 

Björn Pettersson (C) X  
 

4 Bengt Storbacka (S) 
X   

24 Christina Pettersson (C) X    Summa 33 10 2 
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Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

  

    

   

   
Svar på interpellation om skogsareal 

Inger Griberg, Miljöpartiet, har i sin interpellation, ställt några frågor 
till mig angående kommunens skogsinnehav. Tack för en viktig och 
spännande interpellation som innehåller många dimensioner, inte 
minst hållbarhet och naturvärden för framtida generationer.  
 
Jag besvarar fråga för fråga: 
 
1.  Hur stort är Koncernens (kommunens) skogsareal idag i 

jämförelse med 2010? 
 
Svar:  Idag äger bolagen totalt 642 ha varav 511 ha är produktiv 
skogsmark. År 2010 var motsvarande siffror; totalt 1651 ha varav 
1375 ha produktiv skogsmark. Kommunen (förutom bolagen) äger 
ca 455 ha produktiv skogsmarkareal. Till det kommer de tätortsnära 
områdena som redovisas nedan samt i en bilaga till 
interpellationssvaret. 
 
2. Vilka framtidsplaner finns i nuläget för kvarvarande bestånd? 
 
Svar: Planerna är att, likt tidigare, fortsatt förhålla sig till 
Lindesbergs kommuns beslut 2015-10-20 KF § 182 Dnr. 2015/384. 
(Bifogas handlingarna) Ett beslut som för övrigt har prövats och 
godkänts av Förvaltningsrätten i Karlstad, dom 2016-11-07 mål nr. 
1828-16. Av beslutet framgår att FALAB fått Kommunfullmäktiges 
uppdrag att prioritera markinnehav för exploatering för FALAB:s 
kärnverksamhet och att försälja produktionsskog inklusive 
naturskyddsområden. Stadsnära skog och rekreationsmark försäljs 
till kommunen. Exempel på det sistnämnda är att ett antal hektar av 
bolagens naturmark har försålts/bytts med Lindesbergs kommun, 
för att rådigheten skall vara kommunal, t ex en areal, söder om 
Lindesberg stad, Sörlunda, där bland annat naturreservatet ”Näset” 
ingår med 24 ha. Allt enligt ovan nämnda beslut i Lindesbergs KF. 
 
Ytterligare exempel på mark som återgått från FALAB till 
kommunen är Råsvalslund i Guldsmedshyttan, mark vid mellersta 
utfarten till RV 50 i Lindesberg, Lindesby norr om Lindesjön, mark 
vid Ölsjöbadet och sydöst om Vretsjön i Ramsberg, nordöstra änden 
av Råsvalen, mark runt idrottsplatsen i Vedevåg, öster om Borsån 
samt vid Vedevågsjöns norra strand och mark i Högstaboda. (Se 
kartbilagor) 
 
3. Har Koncernen sålt av skogsmark, där naturreservat ingått? 
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Svar: Bolagen har sålt mark där naturreservat ingått.  
 
4.  Vem har i så fall ansvar för vården av dessa? 
 
Svar: Förvaltningen av naturreservat sköts av kommunen, både före 
och efter försäljningen – ingen skillnad pga ägarbytet. Då det är sk. 
”kommunala reservatsbildningar” ligger ansvaret för skötsel på 
kommunen, oavsett ägare. 
 
5. Hur förvaltas i allmänhet kvarvarande skogsmark? 
 
Svar: Bolagens mark förvaltas förnärvarande genom ramavtal med 
branschkonsult, nuvarande entreprenör är Billerud Korsnäs.  
 

Den stadsnära skogen som gått tillbaka till kommunen från FALAB 
sköts av Samhällsbyggnadsförbundet enligt en skogsbruksplan. Så 
här beskrivs det på kommunens hemsida:  

”Förvaltningen av kommunens skogar ska tillgodose många olika 
intressen och hänsyn tas till såväl rekreation som naturvärden. En 
variationsrikedom av skogstyper och skötselåtgärder är viktig för 
att tillgodose olika invånares önskningar och behov. 

I våra tätortsnära skogar utför vi också naturvårdande skötsel och 
avsätter områden för fri utveckling. Det kan handla om att gallra för 
att gynna lövskog eller att lämna döda träd som har stor betydelse 
för den biologiska mångfalden. 

Efter en röjning, gallring eller slutavverkning körs virket och riset 
vanligen ut från den tätortsnära skogen. För att minska 
markskadorna måste vi ibland vänta tills marken frusit eller torkat 
innan allt kommer bort. En del ris lämnas kvar för att gå tillbaka till 
jorden som näring. 

Det mesta av den tätortsnära skogen ägs av kommunen och förvaltas 
av Samhällsbyggnad Bergslagen. Den del som ägs av de kommunala 
bolagen sköts av dem.” 

(Skogsbruksplanen finns som bilaga) 

6. Vilken är den kommunala skogspolitiken, för närvarande, när det 
gäller rekreation, medborgarnas hälsa och skogsbestånd, som 
s.k. kolsänka, i denna tid av klimatnödläge? 

 
Svar: Vi saknar förnärvarande en kommunal skogspolitik. 
Kommunen deltar i ett arbete för ett regionalt strategiskt 
skogsprogram som grundar sig i det nationella skogsprogrammet. 
Industri, naturskyddsförening, kulturella aspekter, kommunerna i 
länet et cetera deltar i arbetet som leds av Länsstyrelsen. Det 
kommer att utmynna i ett policyprogram/skogsprogram. 
Tidsaspekten för arbetet kan jag inte svara på idag.  
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Vi har, som nämnts ovan, en skogsbruksplan som sköts av 
Samhällsbyggnadsförbundet och som alltså tillämpas på den mark 
som tillhör kommunen (inte FALAB).  
 
Majoriteten av kommunens skog ägs dock av FALAB. Allemansrätten 
gäller självklart oavsett ägare till skogsmark, så medborgarnas 
tillträde till rekreationsmöjligheter i skogsmark är ohotat. Eventuell 
avverkning sker också enligt skogsbrukspraxis oavsett ägare.  
 
7. Slutligen, vilken kompetens besitter koncernens arbetskraft när 

det gäller ekosystem, biologisk mångfald och övriga natur- och 
kulturvärden? 

 
Svar: Bolagens interna kompetens avseende den totala 
hållbarhetsaspekten på vår verksamhet, fastighetsförvaltning/-
utveckling är mycket god. Specifikt avseende ekosystem, biologisk 
mångfald och övriga natur- och kulturvärden är kompetensen 
tillräcklig för att samordna dessa med vår kärnverksamhet. Där 
spetskompetens är nödvändig nyttjas externa tjänsteköp av 
specialistkunskap. I övrigt finns kompetens hos 
Samhällsbyggnadsförbundet med kommunekolog och 
skogsbruksansvarig. 
 
Bengt Storbacka (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 

 

Bilagor: 

KS 2015/384 
Karta över skog 
Skogsbruksplan 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 2021-04-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§34/21   Dnr: KS 2021/76 

 

Interpellation från Inger Griberg (MP) om 

skogsmarksareal och skog 

 
Beslut 

Interpellationen ställs och besvaras vid nästa sammanträde. 
 

Ärendebeskrivning 

Inger Griberg (MP) har inkommit med en interpellation om hur 
mycket skogsmark kommunkoncernen äger, vilka planer som 
finns för dessa m.m. 
 
Bengt Storbacka (S) har inkommit med ett skriftligt svar.   
 
Förslag till beslut 

Interpellationen ställs och besvaras. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 
Arnold Bengtsson (S) föreslår att interpellationen ställs och 
besvaras vid nästa sammanträde. Detta eftersom klockan snart 
är 22 och enligt arbetsordningen ska sammanträdet inte 
fortsätta längre än så. 
 
________ 
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Tjänsteskrivelse 
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    KS 2021/77 

 Kanslienheten 
Anna Lundström 
 0581-810 30 
anna.lundstrom@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunfullmäktige 

Interpellation från Sven Erik Larsson (M) om Socialnämndens 

budgetunderskott budgetåret 2021 

Förslag till beslut 

Interpellationen ställs och besvaras. 

Ärendebeskrivning 

Sven-Erik Larsson (M) har inkommit med en interpellation ställd till 
socialnämndens ordförande Mathz Eriksson (C). Sven-Erik Larssons (M) 
interpellation handlar om socialnämnden prognosticerade underskott. 

 

 

Henrik Arenvang Anna Lundström 
Kommundirektör Handläggare 

Bilagor: 

Interpellationen 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 2021-04-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§35/21   Dnr: KS 2021/77 

 

Interpellation från Sven Erik Larsson (M) om 

Socialnämndens budgetunderskott budgetåret 2021 

 
Beslut 

Interpellationen ställs och besvaras vid nästa sammanträde. 
 

Ärendebeskrivning 

Sven-Erik Larsson (M) har inkommit med en interpellation 
ställd till socialnämndens ordförande Mathz Eriksson (C). Sven-
Erik Larssons (M) interpellation handlar om socialnämnden 
prognosticerade underskott. 
 
Förslag till beslut 

Interpellationen ställs och besvaras. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

Arnold Bengtsson (S) föreslår att interpellationen ställs och 
besvaras vid nästa sammanträde. Detta eftersom klockan snart 
är 22 och enligt arbetsordningen ska sammanträdet inte 
fortsätta längre än så. 
 
__________ 
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 Svar   

 

 

Svar på interpellation från Sven-Erik Larsson (M) om 

socialnämndens budgetunderskott 

 

Sven-Erik Larsson har bett mig svara på hans interpellation kring 

det prognostiserade underskottet 2021. 

Jag vill börja med att svaret och förhoppningsvis inte heller den 

efterföljande debatten inte kommer handla om budgeten var för 

snäv eller inte. Utan varför vi prognostiserar på ett underskott på 54 

miljoner vilket även frågeställaren i sin interpellation menar. 

Bakgrunden är även det underskott på ca -25 miljoner som skedde 

under 2020.  

 

Fråga nr 1: Hur kunde detta ske. 

Förvaltningen skriver i sin månadsuppföljning mars 2021 att 

”avvikelsen för 2020 var inte främst orsakad av pandemin utan det 

är en komplex orsaksbild och därför prognostiseras avvikelsen för 

2021 till motsvarande nivå”.  

Staten åtog sig att kompensera för de merkostnader pandemin 

medförde inom Vård och omsorg samt funktionsstöd. Det innebar 

att budgeten inte belastades med kostnader som var direkt 

kopplade till pandemin så som skyddsutrustning och 

personalkostnader som var största posterna. 

Trots pandemin kostade på personalens arbetssituation gav den inte 

så mycket högre budgetunderskott. De stora kostnaderna för 2020 

och även det som kostar 2021 är avdelningen Individ och familj 

(IFO) 

IFO jobbar främst inom följande områden 5 kap 1 § Barn, 5 kap. 9 § 

Missbrukare samt 5 kap 11 § Brottsoffer men även det område som 

handlar om rätten till Ekonomiskt bistånd genom 4 kap 1 §. Vi har 

även skyldighet att följa tvångslagstiftningen i Lagen vård av unga 

(LVU)samt Lagen av vård av missbrukare (LVM). Beslut som vi 

bereder men slutligen fattas av förvaltningsrätt. Det är under främst 

dessa områden som kostnadsökningen skett och på ett sätt som 

varit svårt att förutse.  

Vi ska ha med oss att mycket av IFO:s verksamhet handlar om att 

lösa problem hos våra individer och familjer och framför allt se till 
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barnens bästa. Inflödet av nya ärenden är ca 1500 på ett år bara på 

barn och familj och utöver det skall läggas till försörjningsstöd och 

vuxna. De vanligaste insatserna efter utredning är genom 

familjeteamet för barnfamiljer, öppenvård för missbruket och 

praktik genom Arbetsmarknadsenheten (AME) för våra medborgare 

som söker ekonomiskt bistånd. 

Vi kan nu se är att antalet insatser som kräver externa placeringar i 

form av familjehem eller hem för vård och boende (HVB) har ökat. 

Vi ser också fler ärenden inom missbruk som resulterat i placering 

på HVB i form av behandlingshem samt att antalet nya ansökningar 

till försörjningsstöd har ökat. Jag nämnde tidigare tvångslagstiftning 

där placeringen av barn enligt LVU i flera fall innebär placeringar vid 

dyra institutioner. Skall tvång användas är det Statens 

institutionsstyrelse (SiS) som har monopol på tvångsvård och det 

samma är LVM där även SiS står för insatsen med ej 

förhandlingsbara kostnader (mellan 5100 – 13800 kr/dygn) Men 

det finns även fall då hela familjer måste placeras för att utredas där 

lämpligheten som föräldrar ifrågasatts.   

Kostnaderna för placeringarna varierar beroende på insats men låt 

mig ta ett exempel: 

Omhändertas en vuxen enligt LVM är dygnskostnaden 4650 kr/dygn 

och ett LVM är på sex månader vilket innebär en slutsumma på 

837 000 kr. Bör vi då sluta ta LVM på grund av att kostnaden är dyr? 

Anmälan kommer företrädesvis från Hälso- och sjukvården då det är 

uppenbar risk för personens hälsa. Skulle en person avlida efter att 

utskottet gjort en annan bedömning än förslag till beslut kommer 

det troligen granskas av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) 

och ganska snart finnas i media.  

Det samma gäller barn och ungdomsärenden. Om vi ger 

förvaltningen ett politiskt direktiv att höja ribban i deras bedömning 

och vi får ett ärende som slutar med att ett barn far onödigt illa och 

kanske till och med dör. Då vill då inte jag vara politiskt ansvarig, 

och det tror jag ingen annan av er heller vill det.  

Vi har verksamhet där vi i ett tidigare skede kan gå in och genom 

frivilliga insatser erbjuda stöd och hjälp. Familjecentralen där de 

absolut nyaste kommuninvånarna med sina föräldrar får ett stöd 

och om det är behövligt, ges hjälp i rollen. Familjeteamet som är vår 

största insats där familjerna erbjuds hjälp tillsammans med 

Fältassistenter som även finns med där ungdomarna är. Vi har en 

öppenvårdsbehandling för de som har missbruksproblem. Dessa 

insatser finns med i den verktygslåda som IFO utnyttjar mest. Men 

då den inte räcker hela vägen ut finns ändå behoven av externa 

placeringar med högre specialistkompetens.  Det vi dock bör komma 
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ihåg att av den ca 65 personerna som arbetar inom IFO är det bara 

ca 10 som arbetar inom de förebyggande insatserna. Och det är ju 

dessa som långsiktigt minskar på behoven av kostsamma insatser. 

När det gäller ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd eller 

socialhjälp som det kallas.  Jag håller mig till försörjningsstöd och 

det är ett bistånd av ekonomisk art till de som är behövande. Det 

ökar men vi skall också vara medvetna om att staten gick in och sköt 

till pengar under de år som flyktingmottagandet var som stör, precis 

som de gör nu under pandemin. 2018 bidrog staten med  28% , nu 

2021 är det nere på 3% . 

De innebär att kostnaden för försörjningsstöd är högre under 

perioden jan-mars 2018 (8.2 miljoner) än under samma period 

2021 (7,3 miljoner).Då har jag även räknad med höjningen av 

riksnorm för 0,5 miljoner för 2021.  

Hur kunde det ske att kostnaderna drar iväg.  

Att säga att socialnämnden genom förvaltningen är slösaktiga 

hoppas jag att ni förstått är felaktigt. Ovanstående redogörelse har 

handlat om IFO där underskottet är prognostiserat högst med 23 

miljoner. Men vi har även underskott inom funktionsstöd på 8,8 

miljoner där utökande insatser och placeringar är en stor del. Och 

inom Vård och omsorg 16,6 miljoner prognosticeras. Delar av detta 

är kopplat till pandemin som faktiskt ännu inte är över.  

Mitt svar till Sven-Erik efter denna ganska långa utläggning är att 

stora delar av de insatser som orsakat underskottet är faktorer 

nämnden inte kan rå på. Vi kan se socialnämndens verksamhet som 

en bild över samhället utanför. Andelen tomma lägenheter har och 

kommer ge en inflyttning från rikare kommunen det finns en brist 

på boenden. En inflyttning som inte enbart är av godo då många 

saknar egen försörjning samt många gånger även har andra sociala 

problem både hos sig själva och i familjen.  

Men vi ska inte skylla allt på inflyttning. Vi har komplexa ärenden 

med höga kostnader och antalet placeringar har överlag stigit de 

senaste åren.  Budgeten för familjehemskostnader barn är 12 

miljoner och vi har i många år haft ca 45 familjehemsplaceringar. I 

dagsläget har vi 58st inkl. jourplacering och placeringar i 

konsulentstödda familjehem och det är bilden för mars månad!! 

Ungdomarna som har placeringar på HVB i dag 6 st.  

Jag vill också lyfta upp den delegationsordning som gäller. Att det är 

vi inom socialnämndens arbetsutskott som faktiskt fattar de beslut 

som medför merkostnaden och som gör att budgeten inte hålls.  Och 

jag önskar att nu för en liten stund Ni kunde få ta del av de 

människoöden vi möter och de många svåra beslut vi som lekmän 



§53/21 Interpellation från Sven Erik Larsson (M) om Socialnämndens budgetunderskott budgetåret 2021 - KS 2021/77-2 Interpellation från Sven Erik Larsson (M) om Socialnämndens budgetunderskott budgetåret 2021 : Svar på interpellation från Sven-Erik Larsson (M) om socialnämndens budgetunderskott

 4 

måste fatta. Men också att vi kan det, för våra tjänstepersoner har 

gjort sitt yttersta för att vi politiker ska få bra underlag. 

Fråga nr 2: Vad tänker du göra åt det 

Nu blir frågeställningen om vad jag som ordförande ska göra åt det 

och det kanske är bra att frågan ställs på det sättet. Jag kan då 

konstatera att jag inte är den första av ordförande i socialnämnden 

som ställt till svars inför budgetunderskott även om detta år 

prognostiseras ovanligt högt.  

En del av min plan är att skapa förståelse över att socialnämnden 

och den verksamhet som ligger i dess ansvarsområde inte bara är en 

”intern” fråga utan att den gäller hela kommunens verksamhet. Vi 

måste alla förstå att när vi fattar beslut om effektiviseringar och att 

ta bort tjänster kan många gånger följderna i förlängningen bli 

fördyringar. Jag talade tidigare om LVM och att den kan innebära en 

kostnad på 837 000 kr. Tar vi bort möjligheten att ha en bra vård på 

hemmaplan, minskar boendestöd och lämnar individen ensam stora 

delar av dygnet ökar risken markant att återfall sker och i det fallet 

är ofta ett LVM inte långt borta. Men ofta kan det räcka med en 

frivillig placering men det är ändå en kostnad mellan 2–3000 

kr/dygn. 

2019 tog nämnden beslut om heltidsresan och i den en 

bemanningsekonomi. Ett sätt att både möjliggöra för heltid men 

också ett sätt att effektivisera verksamheten. Tyvärr hamnade vi i en 

pandemi som gjorde det omöjligt att börja med vissa delar och vi 

kan inte se några effektiviseringsvinster. 

Det pågår ett arbete med att starta upp ett nytt LSS boende vilken 

skulle möjliggöra hemtagning av några enskilda som vi tidigare inte 

haft möjlighet att erbjuda eget boende. Men jag vill verkligen 

tydliggöra att det inte alltid är en hemmaplanslösning som är det 

billigaste.  

Vi som sitter i KS får månadsstatisk om in och utflyttningar i 

kommunen. Det är inte alltid bra att inflyttningen är hög. Johanna 

Stunz enhetschef på försörjningsstöd har tittat närmare på ärenden 

under perioden 201001–210331. Av 152 nya förfrågningar som 

inkommit under perioden var i samband med eller strax innan de 

blev aktuella. Det motsvarar 26 %.  75 % är ensamstående 

resterande är familjer i olika konstellationer.  Vi vet att flyttar man 

till en kommun utan att ha en egen försörjning finns det ofta en 

betydligt större problembild än bara just sin försörjning.  Flertalet 

har redan kontakter med socialtjänsten i den kommun de kommer 

från.  Ett problem vi verkligen måste ta på allvar. Vi har ca 30 olika 

hyresvärdar inom kommunen och där behöver vi en kontaktyta i 
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syfte om att både informera men även få en stadig kontakt med 

kommunen.  

Vi i nämnden ställs ibland inför orimliga krav. Vi ska få en budget i 

balans samtidigt som vi ska behålla en god omsorg av våra äldre, ett 

bra funktionsstöd samt finnas med som det yttersta nätet för våra 

medborgare. Vi kan sänka servicenivåerna, minska personaltätheten 

inom hemtjänsten och på våra särskilda boenden och inom 

funktionsstöd. Vi kan minska på insatserna på våra barn och familjer 

som behöver stöd i olika former samt hoppas att våra medborgare 

med missbruksproblem tar eget ansvar och blir nyktra utan hjälp.   

Men givetvis tar vi frågan på allvar, vi måste åter lyfta på varenda 

sten. Fast ser vi till den sista riktiga besparingen vi gjorde som 

redovisades i september 2018. Av beslutade besparingar på 9,9 

miljoner kunde vi bara hämta in 3,35 miljonen under innevarande 

år. Med det vill jag mena att i panik börja med nedskärningar då det 

vi ser troligen är en del av ett samhälle som mår mycket dåligt och 

behöver sin kommun och socialtjänst. Utan att vi måste våga 

fortsätta med våra tidiga insatser och värnande av våra 

kommuninvånare. 

Jag personligen ser att kartan i det här läget inte stämmer överens 

med terrängen. Något har hänt i samhället. En hypotes jag själv har 

är att under 2020 låg vårt fokus på äldreomsorgen. Det var en fråga 

om liv och dör för våra äldre på våra boenden. Vi klarade det bra och 

idag är i princip alla boende och äldre med hemtjänstinsatser 

vaccinerade samt även den personal som arbetar hos dem. 

Men familjerna, de familjer som redan var svaga. Familjer som 

byggde på att mor och farföräldrarna fanns och att skolan fanns där 

och skapade struktur i vardagen. Isoleringen mellan den äldre 

generationen och de yngre var nog inte bara jobbig för de äldre. En 

stor grupp mor och farföräldrar isolerade sig och fanns inte där som 

den trygghet familjerna behöver. Och skolan, den trygga institution 

kunde inte heller på grund av pandemin inte fungera som vanligt, 

även om de faktiskt gjorde sitt bästa.  

Det som redan var brister blev hos de utsatta familjerna ohållbara 

problem och ärenden hos socialtjänsten. Många gick med råd och 

stöd men några resulterar i att vi måste placera barnen.  

Förhoppningsvis ser vi inte samma underskott 2022 utan kan återgå 

till ett ”normalläge” men det är ett fenomen som vi inte räknade 

med.  Och många familjer har faktiskt klarat det bra, det får vi inte 

glömma bort. 
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Inget av de olika budgetförslagen tog höjd för den utveckling som 

skett. Oppositionen ville utveckla delar men inte kompensera 

samhällsutvecklingen under pandemin.    

Socialnämndens budgetunderskott är som jag ser det ett 

kommunövergripande ärende, där alla har en del. Det är heller inte 

något vi kommer ordna snabbt men givetvis har vi en dialog inom 

majoriteten. Och jag vill verkligen inte påstå att vi sitter med 

armarna i kors och tror att det löser sig.  Så budgetvarningar och 

äskande av känns mer pengar till socialnämndens budget känns mer 

som tomma ord för att själva visa på någon form av handlingskraft, 

än att rent praktiskt se till lösningar och hur vi kan bygga en mer 

hållbar kommun.  

Mathz Eriksson (C) 
Socialnämndens ordförande 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 2021-04-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§35/21   Dnr: KS 2021/77 

 

Interpellation från Sven Erik Larsson (M) om 

Socialnämndens budgetunderskott budgetåret 2021 

 
Beslut 

Interpellationen ställs och besvaras vid nästa sammanträde. 
 

Ärendebeskrivning 

Sven-Erik Larsson (M) har inkommit med en interpellation 
ställd till socialnämndens ordförande Mathz Eriksson (C). Sven-
Erik Larssons (M) interpellation handlar om socialnämnden 
prognosticerade underskott. 
 
Förslag till beslut 

Interpellationen ställs och besvaras. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

Arnold Bengtsson (S) föreslår att interpellationen ställs och 
besvaras vid nästa sammanträde. Detta eftersom klockan snart 
är 22 och enligt arbetsordningen ska sammanträdet inte 
fortsätta längre än så. 
 
__________ 
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    KS 2021/97 

 Kanslienheten 
Anna Lundström 
 0581-810 30 
anna.lundstrom@lindesberg.se 
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711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunfullmäktige 

Interpellation från Nils Detlofsson (L) om akutsjukhuset 

Lindesbergs lasaretts framtid 

Förslag till beslut 

Interpellationen ställs och besvaras. 

Ärendebeskrivning 

Nils Detlofsson (L) har inkommit med en interpellation om lasarettet i 
Lindesberg.  

Konsekvenser 

Interpellationen har inkommit i rätt tid men av olika anledningar inte 
diarieförts i tid. Därför har tiden för att ta fram ett skriftligt svar varit kort.  

Henrik Arenvang Anna Lundström 
Förvaltningschef Handläggare 

Bilagor: 

interpellationen 
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Inskickat av: NILS DETLOFSSON
(Signerad)

Sida
(1 2)

Ärendenummer
#7939

Datum
2021-02-07 20:51

Ärendenummer: #7939 | Inskickat av: NILS DETLOFSSON (signerad) | Datum: 2021-02-07 20:51

Lämna motion, interpellation eller enkel fråga till kommunfullmäktige

1. Lämna motion, interpellation eller enkel enkel fråga till kommunfullmäktige

Ange vad du vill lämna in
Här anger du om det är en motion, interpellation eller enkel fråga som du vill lämna in. Du kan endast lämna in ett ärende per e-
tjänst.

Interpellation

Här skriver du din interpellation
Till kommunstyrelsens ordförande Bengt Storbacka!
Vad gör socialdemokraterna i Lindesbergs kommun för att säkra akutsjukhusets framtid?
Frågan om lasarettets framtid är något som engagerat invånare i kommunen under lång tid. När det återkommande blir 
neddragningar i bemanningen på lasarettet så drabbar det inte bara de som arbetar inom vården utan självklart också 
kommuninvånarna och de som driver företag i kommunen.
För kommuninvånarna och alla andra i norra länsdelen som förlitar sig på Lindesbergs lasarett blir dessa återkommande 
neddragningar ett ökande problem. Särskilt gäller det akutsjukvård, som namnet avslöjar, innebär vård som inte kan anstå. Nu när 
nedstängning av kirurgen nattetid är ett faktum kommer det att drabba invånarna i Lindesbergs kommun med omnejd. Även om 
sjukvården är regionens ansvar har vi här i kommunen ett ansvar för att säkra våra invånares intressen och trygghet.
På samma sätt som de som bor här förlitar sig på den vård sjukhuset erbjuder gör även företagarna i kommunen detsamma. 
Lindesberg är en industritung kommun med ett näringsliv som ofta har verksamhet utanför kontorstid. Sker en olycka på nattetid är 
det en stor trygghet med ett närliggande akutsjukhus. Självklart ska svåra fall vidare till universitetssjukhuset men många olyckor 
och skador som sker i industrin är inte av den mest allvarliga sorten.
Till sist är det viktigt att hörsamma den betydelse som akutsjukhuset har för att öka företagsetableringar och stärka tillväxten i 
kommunen. Lindesbergs kommun har ett ansvar för att säkerställa goda förutsättningar för företagare och skapa en attraktiv 
infrastruktur gällande den offentliga services som tillhandahålls. I ett samhälle där den offentliga infrastrukturen är bristfällig 
kommer ingen att starta företag. Bra skolor, god äldreomsorg och tillgänglig och bra sjukvård är alla tre viktiga delar för att folk ska 
våga flytta hit och etablera sina företag här.
Det är därför av högsta dignitet att Lindesbergs kommun engagerar sig i den här frågan gällande ett bevarande och stärkande av 
lasarettet som akutsjukhus alla timmar på dygnet. Så länge sjukhusets framtid är osäker kommer företagare och invånare vara mer 
osäkra på om de vill satsa sin tid och sitt engagemang för att fortsätta att bidra till att kommunen blir den plats där de vill verka och 
bo. Detta har bl a visats genom det fantastiska engagemang som har manifesterats genom företagaruppropet (1120 företag) och 
PRO:s namninsamling (drygt 13000 underskrifter) till stöd för ett oförändrat akutsjukhus.
DÄRFÖR VILL JAG FRÅGA:
 Vad gör kommunen och det styrande socialdemokratiska partiet (samma parti som beslutat om den nu genomförda 
nedstängningen) för att säkerställa Lindesbergs lasaretts fortlevnad som ett fullvärdigt akutsjukhus alla timmar på dygnet?
För Liberalerna
Nils Detlofsson

2. Ange dina kontaktuppgifter

KS 2021/97-1
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 Notifieringar
E-post

 E-postadress
nils.detlofsson@Lindesberg.se

 Telefon

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn
NILS DETLOFSSON

Ange dina kontaktuppgifter
Du måste vara ledamot eller tjänstgörande ersättare för att kunna lämna in en motion, interpellation eller enkel fråga. 

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.

NILS DETLOFSSONNamn: 
Person ID: 

2021-02-07 20:51Datum: 
DFFE92EF1264C0828048D4CFC8763597742CD731Signerad checksumma: 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 2021-04-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§33/21   Dnr: KS 2021/97 

 

Interpellation från Nils Detlofsson (L) om 

akutsjukhuset Lindesbergs lasaretts framtid 

 
Beslut 

 
Interpellationen ställs och besvaras vid nästa sammanträde. 

Ärendebeskrivning 

Nils Detlofsson (L) har inkommit med en interpellation om 
lasarettet i Lindesberg.  
 
Förslag till beslut 

Interpellationen ställs och besvaras. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 
Arnold Bengtsson (S) föreslår att interpellationen ställs och 
besvaras vid nästa sammanträde. Detta eftersom klockan snart 
är 22 och enligt arbetsordningen ska sammanträdet inte 
fortsätta längre än så. 
_______ 
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Socialdemokraterna Lindesberg 

 

Svar till Nils Detlofsson (L) Interpellation angående Lindesbergs lasarett och 

Kirurgakuten 

Nils fråga är: Vad gör kommunen och det styrande socialdemokratiska partiet 

(samma parti som beslutat om den nu genomförda nedstängningen) för att 

säkerställa Lindesbergs lasaretts fortlevnad som ett fullvärdigt akutsjukhus alla 

timmar på dygnet?  

Nils beskriver i sin interpellation att sjukvården visserligen är Region Örebro läns 
ansvar men att det är av stor betydelse för invånarna i kommunen. Han berättar om 
att Lindesbergs kommun är industritungt och i behov av akutsjukvård dygnet runt och 
att frågan väckt stort engagemang i kommunen. Sjukhuset med akutvård dygnet runt 
är, precis som Nils skriver, en viktig del av infrastrukturen som påverkar viljan att 
etablera sig här. Nils skriver - Bra skolor, god äldreomsorg och tillgänglig och bra 
sjukvård är alla tre viktiga delar för att folk ska våga flytta hit och etablera sina företag 
här. Det är därför av högsta dignitet att Lindesbergs kommun engagerar sig i den här 
frågan gällande ett bevarande och stärkande av lasarettet som akutsjukhus alla 
timmar på dygnet. 
 
Jag håller med Nils om akutsjukhusets betydelse för Lindesbergs kommun. Vi vet 
det. PRO och företagare har beskrivit det, osv. Det är en viktig fråga för 
kommunledningen och för oss Socialdemokrater i Lindesbergs kommun.  
 
Ända sedan frågan kom upp för snart ett år sedan har vi på olika sätt fört en dialog 
med regionledningen om vår oro för detta beslut. Tidigt i höstas gjorde vi det känt via 
media att vi anser att kirurgakuten bör vara öppen dygnet runt. Vi i kommunledningen 
och vi socialdemokrater har på olika sätt framfört vår kritik internt och offentligt.  
 
Sedan jag tillträdde som kommunalråd har jag vid flera träffar med personal och 
ledning på lasarettet undersökt olika möjligheter att återöppna den del av akutvården 
som nu är stängd nattetid. Jag har även haft flera interna politiska möten för att 
undersöka möjligheterna. Jag anser att det är en viktig fråga och jag har inte gett upp 
även om det tydligt sägs att kirurgakuten nattetid är stängd. 
 
Du frågar vad jag gör, vad kommunen gör, för att säkerställa Lindesbergs lasaretts 
fortlevnad som ett fullvärdigt akutsjukhus alla timmar på dygnet.  
 
Mitt svar är att jag och vi i kommunledningen fortsätter att påtala att, även om detta 
som du beskriver inte handlar om de mest allvarliga fallen, så finns det all anledning 
att behålla det. Den stora mängden akutfall tas dock fortsatt omhand på Lindesbergs 
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lasarett. Det är viktigt att säga eftersom en del tror att det är helt stängt. Kirurgdelen 
har länge varit en liten del av det. Men även denna, i sammanhanget mindre del, är 
så viktig för att bygga en hållbar nära vård. Vi påtalar därför ständigt behovet av att 
behålla nattkirurgin i ett modernt och välförsett akutsjukhus. 
 
Bengt Storbacka (S) Kommunstyrelsens ordförande 
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    KS 2019/314 

    

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 31 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen 
           

 

Motion från Inger Griberg (MP) om upprustning av badplats vid 

Aspasjön i Gusselby 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Besvara motionen utifrån det beslut som kommunfullmäktige tog 2018 
gällande besparingsåtgärder för 2019 om att bland annat avveckla fyra 
stycken naturbadplatser där Aspabadet var en av dessa.   

Ärendebeskrivning 

I november 2019 inkom Inger Griberg (MP) med en motion upprustning av 
badplats vid Aspasjön i Gusselby. I motionen ville man: 

 Att badet vid Aspasjön upprustas snarast och säkerställs inför 
kommande badsäsong 

 Att denna plats blir en fortsatt fin rast- och badplats både för boende 
och förbipasserande längs 68:an 

 Att både djur- och naturmiljö skyddas längs den spännande och vackra 
promenadvägen fram till Aspasjöns badvik 

 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 

Inger Griberg (MP) 

Bilagor: 

Motion från Inger Griberg (MP) 
Sammanträdesprotokoll från Direktionen, KS 2019/314–5 
Protokollsutdrag KF § 188/18 
Mål och budget KS 2018/148-27 
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   KS 2018/148-27 

 

Mål och budget  
Budget 2019  

VP 2020–2021 
Kommunfullmäktige 
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1 Planeringsförutsättningar 

1.1 Inledning 

Mål och budget är inte bara ett dokument som 
fastställer de ekonomiska ramarna för 
verksamheterna. Det är även ett verktyg för 
planering, uppföljning och kontroll av 
verksamheten. I mål och budget fastställs 
nivån för verksamheterna samt vilken kvalitet 

kommunen ska erbjuda medborgarna. Som 
utgångspunkt för hur verksamheten ska 
utvecklas har kommunfullmäktige antagit 
Vision 2025 – Utvecklingsstrategi 2017–

2019. 

1.2 Omvärld 

Kommunens ekonomi och den lokala 
välfärden är till stor del beroende av olika 
omvärldsfaktorer. Ekonomin påverkas även 
av vilka ambitionsnivåer på service som 
kommunen själv ställer upp för de olika 
verksamheterna och hur effektivt vi 
organiserar vår produktion av service. 

Att döma av de rekordstarka ekonomiska 
resultaten nationellt sett har kommunerna en 
stark position. Ändå kan utvecklingen inte 
fortsätta som hittills. De kommande årens 
behovsökningar är av ett sådant slag att de 
inte bara kan mötas med resurstillskott. Det 
kommer också att krävas betydande 
effektiviseringar. Den första utmaningen i 
välfärden de kommande åren är att kunna 
rekrytera personal och den andra utmaningen 
är finansieringen, enligt Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL). 

Sverige har haft många år med stark 
ekonomisk tillväxt och ligger före EU i 
konjunkturcykeln. Här är högkonjunkturen 
påtaglig, och arbetskraftsbristen stor, främst 
inom offentlig sektor. Bristen på arbetskraft är 
en starkt begränsande faktor för fortsatt stark 
tillväxt. SKL räknar med att skatteintäkterna i 
kommuner, landsting och regioner kommer 
att öka betydligt långsammare de kommande 
åren än de har gjort under de gångna åren, 
vilket beror på det höga demografiska trycket 
som främst kommer från att antalet barn, unga 
och äldre ökar snabbt, samtidigt som andelen 
i arbetsför ålder ökar betydligt långsammare. 
Inom kommunerna syns det främst när det 
gäller bristen på pedagogisk personal, 
samhällsbyggnadsteknisk personal och 
socialsekreterare. På längre sikt bidrar 
invandringen positivt till sysselsättning 

De närmaste tio åren beräknas 
rekryteringsbehoven till välfärdstjänsterna bli 
omfattande, om vi fortsätter att organisera, 
arbeta och bemanna på samma sätt som idag. 
Behoven kommer att se olika ut i olika delar 
av landet. Samtidigt ökar konkurrensen om 
arbetskraften på hela arbetsmarknaden. Bland 
de förändringar som måste till för att klara 
välfärden ingår att hitta nya arbetssätt för att 
använda kompetensen mer effektivt och att 
utnyttja tekniken bättre. För att klara denna 
utmaning behövs mer nytänkande, ett ökat 
samarbete över gränser och en mer 
utvecklingsinriktad statlig styrning. 

Asyl- och flyktingmottagandet har påverkan 
på kommunernas ekonomi och verksamheter. 
Ytterligare en osäkerhet är vad som händer 
inom LSS-området. Även här har 
konsekvenserna varit olika mellan 
kommunerna. Till följd av Högsta 
förvaltningsdomstolens och 
Försäkringskassans bedömningar har många 
kommuner fått betydande kostnadsökningar 
för personlig assistans när kommunen fått ta 
kostnader som tidigare staten har tagit. 

Välfärden har stora investerings- och 
rekryteringsbehov. De demografiskt 
betingade behoven och investeringsbehoven 
nu och under några år framöver kommer att 
vara mycket höga. Investeringarna i 
kommuner, landsting och regioner har ökat 
och kommer att ta ett allt större utrymme av 
resurserna. Behovet av att bygga förskolor, 
skolor, sjukhus och va-system är stort, liksom 
att öka effektiviteten i nyttjandet av redan 
befintliga lokaler, exempelvis genom ny 
teknik. (SKL:s ekonomirapport, maj 2018) 
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Den totala arbetslösheten har sjunkit under de 
senaste tre åren, både i regionen och 
kommunen. 

Det är dock stora skillnader mellan olika 
grupper, där framför allt arbetslösheten för 
utrikes födda sticker ut jämfört med regionen. 
Det är andelen öppet arbetslösa bland de 
utrikes födda som är betydligt högre i 
Lindesbergs kommun än i regionen, i 
synnerhet bland män. Ungdomsarbetslösheten 
har haft en nedåtgående trend under de fyra 
senaste åren, både i kommunen, i regionen 
och i riket. Både den totala arbetslösheten, 
ungdomsarbetslösheten och arbetslösheten för 
utrikes födda ligger över region Örebros och 
rikets nivåer. Män är arbetslösa i större 
utsträckning än kvinnor i Lindesbergs 
kommun, både totalt, bland ungdomar och 
bland utrikes födda. 

Den svenska arbetsmarknaden fortsätter att 
utvecklas mycket starkt. Det är dock svårt att 
få tag i personal och bristen på utbildad 
arbetskraft bromsar nyanställningarna. 
Samtidigt går högkonjunkturen in i en 
mognare fas och tillväxten av nya jobb 
dämpas successivt. Sysselsättningsgraden 
fortsätter att stiga bland både inrikes och 
utrikes födda. Under 2018–2019 väntas 

omkring sju av tio nya jobb gå till utrikes 
födda, där huvuddelen av den lediga 
arbetskraften finns. Förra året svarade utrikes 
födda för omkring 90 procent av 
jobbtillväxten inom utbildning, vården och 
omsorgen samt privata tjänster. Inom 
industrin stod utrikes födda för hela 
jobbökningen. Arbetslösheten fortsätter att 
minska bland inrikes födda, medan den stiger 
något bland utrikes födda till 2019. Även om 
jobbtillväxten fortsätter att vara stark så finns 
det många arbetssökande som har svårt att få 
fotfäste på arbetsmarknaden och läget är 
särskilt bekymmersamt för personer med kort 
utbildning. (Arbetsförmedlingens prognos 
13/6 2018) 

Befolkningen minskade i Lindesbergs 
kommun under år 2017, efter att ha ökat fyra 
år i rad. Anledningen till att befolkningen 
minskade är lägre invandring än föregående 
år. Årets sex första månader visar på en 
befolkningsökning med 11 personer. 
Invandringen är lägre än motsvarande period 
förra året. Det är också färre som både flyttat 
in till kommunen och ut från kommunen från 
annan kommun i Sverige jämfört med 
föregående år. (Statistiska centralbyrån) 
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1.3 Ekonomiska förutsättningar 

 Skatteintäkter och utjämningsbidrag 
beräknas utifrån den prognos som 
SKL (Sveriges Kommuner och 
Landsting (Sveriges Kommuner och 
Landsting) presenterade i cirkulär 
18:18 i april månad 2018.   

 Beräkningen baseras på kommunens 
egna befolkningsprognos. 

 Ökade personalkostnader har 
budgeterats i en centralpott som 
fördelas till nämnderna då resultatet av 
löneförhandlingarna är slutförda. 

 Pensionsberäkningen grundas på 
uppgifter ifrån KPA Pension, 
december 2017 med en femårig 
prognos. 

 Budget för ökade kostnader för 
avskrivningar och drift finns på 
finansförvaltningen. 

 I verksamhetsplan 2018–2020 så ingår 
en 
effektivisering/verksamhetsavveckling 
med 1 procent för alla nämnder from 
år 2019. 

 Socialnämnden tillförs 7,2 Mnkr till 
Vård och omsorg år 2019. 

 Enligt beslut i kommunstyrelsen 2018-
06-05 tillkommer ytterligare 
effektiviseringar/verksamhetsav- 

 veckling för nämnderna enligt 
följande, Mnkr: 

Kommunstyrelsen   

 2019    2020                                            

 2,8                      11,0 

Samhällsbyggnadsförbundet  

2019                  2020                                

2,2                       *) 

Barn- och utbildningsnämnd 

2019                  2020                                 

1,0                        7,0 

Socialnämnd   

2019                  2020                                                       
1,0                        3,0 

*) Belopp ej angivet ingår som del i de 11 

Mnkr som redovisas under kommunstyrelsen. 

  

Soliditet 

Soliditet är ett mått på kommunens 
långsiktiga finansiella handlingsutrymme och 
visar hur stor del av kommunens tillgångar 
som finansierats av egna medel. Förändringar 
i soliditeten är beroende av investeringstakt, 
skuldförändring och det ekonomiska 
resultatet. Ju högre desto mindre är 
låneskulden. 

Under planperioden så stärks soliditeten 
inklusive pensionsskuld och 
pensionsförbindelse, och det beror på att 
pensionsförbindelsen minskar under perioden. 

Soliditeten inklusive pensionsskulden men 
exklusive pensionsförbindelsen, minskar 
under perioden och det beror på att 
investeringarna och att långfristiga skulden 
ökar samt att resultatet är lågt. Att soliditeten 
ökan inklusive pensionsskuld och 
pensionsförbindelse beror på att 
pensionsförbindelsen minskar under 
planperioden. 

 

  

Resultatutveckling och balanskrav 

Kommunallagen fastställer att kommunen för 
ett räkenskapsår måste redovisa högre intäkter 
än kostnader, balanskrav. För att säkra det 
egna kapitalet och bygga upp medel för 
investeringar måste resultatet inte bara vara i 
balans utan det krävs positiva resultat, då en 
kommun kan påverkas av händelser utanför 
dess egen kontroll. det kan var 
konjunktursvängning eller förändrade lagar 
och förordningar.  
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Oplanerade händelser eller beslut kan få 
avgörande betydelse för kommunens 
ekonomi. 

För 2019 är det budgeterade resultatet 13,5 
Mnkr, för 2020 6,6 Mnkr och för 2020 0,3 
Mnkr. När avstämning mot balanskravet är 
gjort så hamnar resultatet på -1,7 Mnkr för år 
2021. 

  

 

Avstämning balanskrav 

2019 

Årets resultat enligt resultaträkningen 13,5 
Mnkr 

Avgår realisationsvinst 2 Mnkr 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 
11,5 Mnkr. 

2020 

Årets resultat enligt resultaträkningen 13,5 
Mnkr 

Avgår realisationsvinst 2 Mnkr 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 
11,5 Mnkr. 

2021 

Årets resultat enligt resultaträkningen 0,3 
Mnkr 

Avgår realisationsvinst 2 Mnkr 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -1,7 
Mnkr. 

Nettoinvesteringar. 

I budgetförslaget uppgår investeringsbudgeten 
2019 till 110,6 Mnkr, 121,5 Mnkr år 2020 och 
110,0 Mnkr år 2021. Investeringarna på 110,6 

Mnkr, år 2019 motsvarar 9 procent av 
verksamhetens nettokostnader, 8 procent år 
2020 och 7 procent år 2020. 

Diagrammet beskriver nettoinvesteringarna 
fördelat på avgiftsfinansierad verksamhet och 
övrig verksamhet. Avgiftsfinansierade 
verksamhet är vatten och renhållning och 
övriga investeringar är till största delen 
infrastrukturella satsningar. 

 

Likviditet och kassaflöde 

Genomförs alla planerade investeringar och 
inga lån upptas, så uppgår kommunens 
likvida medel till 93,7 Mnkr år 2019, from år 
2020 så är kommunens likvida medel slut om 
inga lån tas. Lånar kommunen till Va-
investeringar så uppgår kommunens likvida 
medel till 29,8 Mnkr vid planperiodens slut 
och lånar kommunen även 60 procent till de 
skattefinansierade investeringarna så hamnar 
likviditeten på 160 Mnkr vid planperiodens 
slut. 

Vatten- och renhållnings investeringarna 
uppgår under planperioden till 119 Mnkr. De 
skattefinansierade investeringar uppgår under 
planperioden till 223 Mnkr. 
Kassaflödesanalysen bygger på budget 2018, 
prognosen för 2018 redovisar ett lite högre 
resultat och då blir likviditeten bättre och 
utgående likvida medel något högre vid 
planperiodens slut. 

Borgensåtagande 

Kommunens borgensåtaganden uppgår i 
bokslut 2017 till 1 621,3 Mnkr och av dessa 
är 1 484,6 Mnkr beviljade till kommunens 
bolag. 
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1.4 Fem år i sammandrag 

  Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 VP 2020 VP 2021 

      

Antal invånare 31/12 23 613 24 089 23 678 23 642 23 604 

Utdebitering      

Skattesats 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 

Resultat      

Resultat, Mnkr 36,2 13,5 13,5 6,6 0,3 

Verksamhetens nettokostnad, Mnkr 1 391,7 1 448,7 1 478,4 1 515,5 1 542,5 

Nettokostnadernas andel av skatter 
och utjämning 

97 % 99 % 99 % 100 % 100 % 

Balans      

Soliditet, inklusive pensionsskuld 62 % 59,29 % 58,33 % 54,20 % 50,62 % 

Soliditet, inklusive pensionsskuld 
och pensionsförpliktelser 

7,25 % 6,35 % 11,08 % 11,53 % 11,33 % 

Eget kapital 642,3 655,7 669,3 675,9 676,1 

Nettoinvesteringar, mnkr 50,9 97,4 110,6 121,5 110,0 

Personal      

Personalkostnader, Mnkr 1 035,0 1 046,0 1 077,0 1 109,0 1 142,0 
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1.5 Befolkningsprognos 

Med hänsyn till den senaste tidens 
befolkningsutveckling visar 
befolkningsprognosen framöver att 

befolkningen beräknas öka något under 2018 
och 2019, medan den sedan successivt 
beräknas minska. 

Ålder 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1–5 1 317 1 320 1 319 1 306 1 303 1 273 1 271 1 258 1 242 1 225 1 207 

6–12 1 890 1 938 1 986 1 984 1 985 1 997 2 000 1 979 1 982 1 969 1 951 

6 285 260 276 277 266 290 259 266 265 263 260 

7–15 2 382 2 460 2 484 2 530 2 588 2 616 2 626 2 620 2 610 2 618 2 593 

13–15 777 782 774 824 869 909 885 908 892 912 902 

16–18 833 817 829 822 823 811 861 906 946 922 945 

65–79 4 354 4 364 4 392 4 402 4 433 4 417 4 366 4 329 4 231 4 152 4 132 

80–89 1 110 1 127 1 138 1 162 1 199 1 255 1 342 1 442 1 562 1 661 1 727 

90-w 265 260 266 262 256 252 242 233 241 241 245 

0-w 23 613 23 616 23 678 23 642 23 604 23 563 23 520 23 471 23 417 23 358 23 294 
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1.6 Organisation 

 

Lindesbergs kommun har tre nämnder utöver 
kommunstyrelsen. Förutom socialnämnden 
och barn- och utbildningsnämnden finns 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen som 
är ett samarbete med kommunerna Nora, 
Ljusnarsberg och Hällefors. Under 
kommunstyrelsen finns två utskott och två 
förvaltningar. Tillväxtutskottet ansvarar för 
områdena arbetsmarknad, kultur och fritid, 
näringsliv och turism. Utskottet för stöd och 
strategi ansvarar för områdena kansli, 
ekonomi, personal, IT/tele, måltid, miljö, 
folkhälsa, information/kommunikation samt 
risk och säkerhet. Kommunen är medlem i 
kommunalförbunden Nerikes Brandkår, samt 

i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
som ansvarar för de tekniska verksamheterna. 
Kommunen ingår även i 
överförmyndarnämnden tillsammans med 
övriga tre kommuner i norra Örebro län. 

 

I bolagskoncernen är Linde Stadshus AB 
moderbolag och ägs till 100 procent av 
Lindesbergs kommun. Dotterbolagen 
formeras i tre verksamhetsområden: energi, 
fastigheter och upplevelser. 

1.7 Styrmodell 

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2016 om 
en ny Vision 2025, Utvecklingsstrategi 2017–
2019, där kommunens långsiktiga inriktning 
anges: "Lindesbergs kommun ska genom 
nydanande insatser, byggda på tradition och 
erfarenhet, vara det naturliga valet för 
näringsliv och boende i Bergslagen och 
angränsande delar av Mälardalen. 
Lindesberg - Bergslagens själ". Lindesbergs 
kommun har en modell för mål- och 
resultatstyrning som utgår från att 
kommunfullmäktige i utvecklingsstrategin har 
antagit totalt 10 inriktningsmål som syftar till 
att förverkliga visionen. Inriktningsmålen är 
fördelade till nämnderna och den kommunala 
bolagskoncernen som därefter bryts ner till 
nämndmål/bolagsmål av nämnderna/bolagen. 
Verksamheterna inom nämndens förvaltning 
bryter sedan vid behov ner nämndernas mål 
till verksamhetsmål och kopplar aktiviteter till 
målen. Indikatorer som utvärderar 
måluppfyllelsen finns på olika nivåer. 

Styrmodellen ska se till att det finns en tydlig 

koppling mellan de politiskt fastställda målen 
och de aktiviteter som genomförs i 
verksamheterna. Det ska finnas en röd tråd 
från vision till enhetsnivå som visar på hur all 
verksamhet arbetar för att uppnå visionen. 

Nämnder och verksamheter/enheter ska varje 
år planera för hur de ska bidra till att uppfylla 
fullmäktiges inriktningsmål genom att årligen 
fastställa en verksamhetsplan. De kommunala 
bolagen fastställer en affärsplan. 

I arbetet med att ständigt förbättra 
verksamheten är analysen i uppföljningen 
viktig för att kunna prioritera vad som 
behöver göras framöver för att uppfylla 
målen. Även den interna kontrollen är en 
väsentlig del av styrningen och utvecklingen 
av verksamheten. 
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Kommunstyrelsen leder och samordnar 
planeringen och uppföljningen av 
kommunens ekonomi och verksamheter. 
Kommunstyrelsen bereder även förslagen till 
kommunfullmäktige och har därmed ansvaret 
för att göra en helhetsbedömning för 
kommunen, där alla behov vägs samman mot 

de ekonomiska resurserna. 

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över 
övriga nämnder, kommunala bolag och 
kommunalförbund enligt Kommunallagen 
och ansvarar också för att den interna 
kontrollen fungerar i kommunen. 

1.8 God ekonomisk hushållning 

Enligt Kommunallagen ska kommunen i sin 
budget fastställa mål och riktlinjer för 
verksamheten, samt finansiella mål med 
betydelse för god ekonomisk hushållning. 
Finansiella mål behövs för att betona att 
ekonomin är en begränsning för i vilken 
omfattning verksamheten kan bedrivas. 
Balanskravet ska vara uppfyllt, vilket innebär 
att kostnaderna inte får överstiga intäkterna. 
De finansiella målen ska bidra till att ingen 
generation ska behöva betala för det som en 
tidigare generation förbrukat. 
Verksamhetsmålen ska bidra till att 
verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt 
och ändamålsenligt sätt. 

Det finns inget syfte med att kommunens 

verksamhet att visa vinst, men överskott är 
nödvändigt för att långsiktigt kunna driva bra 
verksamhet. Att visa överskott till följd av 
tillfälliga intäkter eller realisationsvinster är 
inte ett långsiktigt hållbart sätt att bygga en 
budget. 

Den innebär att kommunen måste uppvisa ett 
positivt resultat som täcker exempelvis 
investeringar, förväntade ökningar av 
pensionskostnader, utvecklingskostnader som 
är nödvändiga för att kommunen på sikt ska 
fungera samt att även ha en buffert för att 
klara oförutsedda konjunktursvängningar eller 
förändringar i skatteunderlag och 
utjämningssystem. 
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1.9 Kommunfullmäktiges mål  

Inriktningsmål Indikatorer Målvärde 

Medborgarna upplever bra kommunal service 
med kvalitet 

Andel av de som skickar in en enkel fråga via 
e-post som får svar inom två arbetsdagar (%) 

96 % 

Andel av de som tar kontakt med kommunen 
via telefon som får ett direkt svar på en enkel 
fråga (%) 

75 % 

Andel av de som via telefon ställt en enkel 
fråga som uppfattar att de fått ett gott 
bemötande (%) 

100 % 

Kommunens webbinformation till 
medborgarna (Informationsindex, %) 

90 % 

NKL (Nöjd-kund-Lindesberg, %) 90 % 

Lindesberg kommun är en attraktiv 
arbetsgivare 

Andel tillsvidareanställda med 
heltidsanställning (%) 

66 % 

Andel medarbetare med tillsvidareanställning 
(%) 

90 % 

Sjukfrånvaro hos medarbetare (%) 5 % 

Resultat i medarbetarenkätens fråga om 
uppföljning och utvärdering av enhetens mål 
(poäng av 5, avser både kommun och 
koncern) 

4,5 

Resultat i medarbetarenkätens fråga om att se 
fram emot att gå till arbetet (poäng av 5, avser 
både kommun och koncern) 

4,5 

I Lindesbergs kommun finns ett kultur- och 
föreningsliv för alla 

Antal besök i kommunens bibliotek inklusive 
bokbussen (antal/invånare) 

6 st 

Andel deltagande barn i kultur i skolan och i 
förskolan (vissa årskurser erbjuds årligen), 
(andel av förskolebarn och elever i åk F-9) 

21 % 

Fördelning av andelen deltagartillfällen för 
pojkar och flickor (aktivitetsbidrag), (andelen 
pojkar visas) 

50 % 

Lindesbergs kommun är attraktiv för nya och 
befintliga företag 

Nöjd-Kund-Index i SKL-undersökningen 
Insikt (index av 100) 

72 

Företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs 
enkätdel (ranking av 290 kommuner) 

Placering 150 

Antal nystartade företag (antal per 1000 
invånare). 

5 st 

Planlagd och oexploaterad industrimark som 
ständigt finns tillgänglig per år nära de mest 
efterfrågande orterna (antal ha) 

10 ha 

Antal avstyckade och klara villatomter som 
finns tillgängliga per år främst i de mest 
efterfrågade orterna 

10 st 

Antal planlagda tomter för flerbostadshus som 
finns tillgängliga per år främst i de mest 
efterfrågande områdena 

1 st 
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Inriktningsmål Indikatorer Målvärde 

Lindesbergs kommun är attraktiv för invånare, 
turister och andra besökare. 

Antal invånare 24 500 st 

Antal gästnätter (tusental) 92 t st 

Antal besökare på utvalda turistmål i 
kommunen (tusental) 

325 t st 

Antal nya lägenheter och småhus främst i de 
mest efterfrågade orterna 

25 st 

Medborgarna upplever att de är delaktiga i 
kommunens verksamheter 

Nöjd-Inflytande-Index från 
medborgarundersökningen (index av 100) 

 

Antal medborgardialoger (antal ärenden i 
KS/KF) 

2 st 

NIL (Nöjd-Inflytande-Lindesberg, %) 80 % 

Lindesbergs kommun har en hållbar ekologisk 
utveckling 

Andel ekologiska livsmedel (%) 35 % 

Koldioxidutsläpp för kommunens tjänsteresor 
(ton CO2) 

200 ton 

Energianvändning i kommunens lokaler, 
inklusive verksamhetsel (kWh/m2) 

165 kWh/m2 

Antal resor med kollektivtrafik (kommunen 
geografiskt, tusental) 

900 t st 

Barn och unga ges en bra och trygg start i livet Barnfattigdomsindex, andel barn i ekonomiskt 
utsatta hushåll (%) 

15 % 

Upplevd trivsel och trygghet i grundskolan 
(%) 

100 % 

Medborgarna har tillgång till utbildning som 
ger goda möjligheter till egen försörjning 

Andel elever i åk 9 som är behöriga till ett 
yrkesprogram (%) 

100 % 

Andel gymnasieelever på studieförberedande 
program med grundläggande behörighet till 
universitet och högskola (%) 

86 % 

Andel ungdomar som är etablerade på 
arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter 
fullföljd gymnasieutbildning (%) 

75 % 

Andel individer som fått arbete sex månader 
efter avslutad yrkesutbildning inom 
kommunens vuxenutbildning (%) 

85 % 

Medborgarna ges förutsättningar för ett 
hälsosamt liv och tryggt åldrande 

Andel med eftergymnasial utbildning (%) 30 % 

Upplevd tillgång till GC-vägar, möjligheter att 
utöva fritidsintressen, tillgång till parker, 
grönområden och natur, trygghet att vistas 
utomhus på kvällar och nätter 
(medborgarundersökning, index av 100) 

 

Upplevd trygghet i äldreomsorgen (%) 96 % 

Väntetid till särskilt boende från 
ansökningsdatum till erbjudet 
inflyttningsdatum (antal dagar) 

60 dgr 

Verksamhetens nettokostnader får inte 
överstiga 99 procent av skatter, utjämning och 
generella statsbidrag, år   budget 2018 VP 
2019–2020 

99 %  
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2 Våra räkenskaper 

Budgetramar per nämnd 

Nämnd Budget 2018 Budget 2019 VP 2020 VP 2021 

Revisionen 0,9 0,9 0,9 0,9 

Ram 0,9 0,9 0,9 0,9 

     

Kommunstyrelsen totalt 239,6 236,9 226,8 226,8 

     

varav Kommunstyrelsen   -11,0 -11,0 

Effektivisering/verksamhetsavveckling   -11,0 -11,0 

     

varav Tillväxt 92,3 92,3 92,8 92,8 

Ram 91,0 91,0 91,0 91,0 

Feriearbete 1,0 1,0 1,0 1,0 

Industritekniskt program 0,4 0,9 1,4 1,4 

Verksamhetsförändring färdtjänst  1,0 1,0 1,0 

Tjänst infrastruktur till SBB  -0,4 -0,4 -0,4 

1 % 
effektivisering/verksamhetsavveckling 

 -0,9 -0,9 -0,9 

Effektivisering/verksamhetsavveckling 
KS 180605 

 -0,3 -0,3 -0,3 

     

varav Stöd och strategi                        73,6                        70,9                        70,5                        70,5 

Ram 73,6   73,5 73,5 73,5 

1 % 
effektivisering/verksamhetsavveckling 

 -0,7 -0,7 -0,7 

Effektivisering/verksamhetsavveckling 
KS 180605 

 -1,9 -2,3 -2,3 

     

varav Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 

42,2 41,5 41,5 41,5 

Ram 43,5 43,5 43,5 43,5 

Effekter av komponentavskrivning -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 

Tjänst infrastruktur  0,4 0,4 0,4 

Skogsgruppen  0,4 0,4 0,4 

1 % 
effektivisering/verksamhetsutveckling 

 -0,4 -0,4 -0,4 

Ökade driftkostnader utifrån nya 
investeringar 

 0,6 0,6 0,6 

Effektivisering/verksamhetsavveckling  -2,2 -2,2 -2,2 

Ökade lokalvårdskostnader utifrån 
beslut 

 0,6 0,6 0,6 
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Nämnd Budget 2018 Budget 2019 VP 2020 VP 2021 

varav VA/Renhållning 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ram 0,0 0,0 0,0 0,0 

     

varav Räddningstjänst 28,2 29,0 29,8 29,8 

Ram 28,2 29,0 29,8 29,8 

     

varav Överförmyndarverksamhet 3,2 3,2 3,2 3,2 

Ram 3,2 3,2 3,2 3,2 

     

Barn- och utbildningsnämnd 596,9 594,2 596,4 596,4 

Ram 594,5 589,2 589,2 589,2 

1 % 
effektivisering/verksamhetsaveckling 

 -5,8 -5,8 -5,8 

Tillkommande hyror 2,5 13,9 22,6 22,6 

Effektivisering/verksamhetsaveckling 
enl. VP 2018–2020 

-0,5 -3,0 -3,0 -3,0 

Industritekniskt program 0,4 0,9 1,4 1,4 

Effektivisering/verksamhetsavveckling 
KS 180605 

 -1,0 -1,0 -1,0 

Effektivisering/verksamhetsavveckling 
KS 180605 

  -7,0 -7,0 

     

Socialnämnd 518,0 518,2 515,2 515,2 

Ram 501,0 501,0 501,0 501,0 

1 % 
effektivisering/verksamhetsavveckling 

 -5,0 -5,0 -5,0 

Ökat resursbehov IFO 8,0 8,0 8,0 8,0 

Ökat resursbehov Funktionsstöd 7,0 7,0 7,0 7,0 

Ökat resursbehov Vård och omsorg 2,0 9,2 9,2 9,2 

Verksamhetsförändring färdtjänst  -1,0 -1,0 -1,0 

Effektivisering/verksamhetsavveckling 
KS 180605 

 -1,0 -1,0 -1,0 

Effektivisering/verksamhetsavveckling 
KS 180605 

  -3,0 -3,0 

     

Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen 

13,0 12,9 12,9 12,9 

Ram 13,0 13,0 13,0 13,0 

1 % 
effektivisering/verksamhetsavveckling 

 -0,1 -0,1 -0,1 

     

Summa nämnder/verksamheter 1 368,3 1 363,1 1 352,2 1 352,2 
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Nämnd Budget 2018 Budget 2019 VP 2020 VP 2021 

 

Finansförvaltning 

 

1 383,1 

 

1 376,6 

 

1 358,8 

 

1 352,5 

Ram 1383,1 1380,7 1373,3 1367,0 

Ökade pensionskostnader -9,0 -14,0 -24,0 -24,0 

Hyreseffektiviseringar 9,0 9,0 9,0 9,0 

Ökade nedskrivningar  -0,9 -0,9 -0,9 

Ökade driftkostnader för nya 
investeringar 

 0,6 0,6 0,6 

Ökade lokalvårdskostnader utifrån 
beslut 

 0,6 0,6 0,6 

Effektiviseringar/verksamhetsavveckling 
KS 180605 

 0,6 0,2 0,2 

     

Resultat 14,8 13,5 6,6 0,3 

Investeringsbudget per nämnd 

Nämnd 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2021 2021 2021 

 Utgift Inkomst Netto Utgift Inkomst Netto Utgift Inkomst Netto 

          

Kommunstyrelsen 110,5 2,6 107,9 117,2 1,7 115,5 86,7 0,0 86,7 

- varav kommunstyrelsen 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 

- varav Tillväxt 37,7 2,6 35,1 61,4 1,7 59,7 31,5 0,0 31,5 

- varav Stöd och strategi 1,3 0,0 1,3 0,5 0,0 0,5 2,5 0,0 2,5 

- varav 
Samhällsbyggnadsförbundet 

22,0 0,0 22,0 15,3 0,0 15,3 17,2 0,0 17,2 

- varav vatten/renhållning 47,5 0,0 47,5 38,0 0,0 38,0 33,5 0,0 33,5 

Barn - och 
utbildningsnämnden 

2,2 0,0 2,2 5,5 0,0 5,5 22,8 0,0 22,8 

Socialnämnden 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen 

0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 

          

Summa nämnder 113,2 2,6 110,6 123,2 1,7 121,5 110,0 0,0 110,0 
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Resultaträkning 

  Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 VP 2020 VP 2021 

Verksamhetens 
intäkter 

383,4 402,4 417,7 417,7 417,7 

Verksamhetens 
kostnader 

-1 756,8 -1 834,1 -1 875,4 -1 909,4 -1 936,4 

Avskrivning -18,4 -17,0 -20,7 -23,9 -23,9 

Verksamhetens 
nettokostnad 

-1 391,7 -1 448,7 -1 478,4 -1 515,5 -1 542,5 

      

Skatteintäkter 1 041,3 1 069,7 1 100,7 1 134,8 1 176,8 

Generella 
statsbidrag 

383,2 392,5 391,3 387,3 366,0 

Finansiella 
intäkter 

4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 

Finansiella 
kostnader 

-0,6 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5 

Årets resultat 36,2 13,5 13,5 6,6 0,3 
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Balansräkning 

  Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 VP 2020 VP 2021 

Anläggningstillgångar      

Materiella 
anläggningstillgångar 

255,9 337,6 422,9 523,5 612,6 

Mark, byggnader, 
tekniska anläggningar 

214,2 291,2 363,6 446,2               517,3      

Maskiner och 
inventarier 

41,7 46,4 59,3 77,3 95,3 

Finansiella 
anläggningstillgångar 

410,5 410,5 410,5 410,5 410,5 

Summa 
anläggningstillgångar 

666,4 748,1 833,4 934,0 1 023,1 

Bidrag infrastruktur      

Omsättningstillgångar      

Förråd, exploatering 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Fordringar 135,1 135,1 135,1 135,1 135,2 

Kassa och bank 233,7 193,8 161,2 160,1 159,7 

Summa 
omsättningstillgångar 

369,5 329,6 297,0 295,9 295,6 

SUMMA 
TILLGÅNGAR 

1 035,9 1 077,7 1 130,4 1 229,9 1 318,7 

EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR & 
SKULDER 

     

Eget kapital      

Ingående eget kapital 606,1 642,2 655,7 669,2 675,8 

Årets resultat 36,2 13,5 13,5 6,6 0,3 

Summa eget kapital 642,3 655,7 669,2 675,8 676,1 

Avsättningar      

Avsättning för 
pensioner och liknande 
förpliktelser 

108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 

Andra avsättningar 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 

Summa avsättningar 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 

Skulder      

Långfristiga skulder 15,3 43,7 82,9 175,8 264,3 

Kortfristiga skulder 246,3 246,3 246,3 246,3 246,3 

Summa skulder 261,6 290,0 329,2 422,1 510,6 

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSTÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

1 035,9 1 077,7 1 130,4 1 229,9 1 318,7 

Panter och 
ansvarsförbindelser 

     

Pensionsförpliktelser 567,2 551,7 542,1 532,1 524,8 

Borgensåtaganden 1 621,3 1 621,3 1 621,3 1 621,3 1 621,3 
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Kassaflödesanalys 

  
Bokslut 

2017 
Budget 2018 Budget 2019 VP 2020 VP 2021 

LÖPANDE VERKSAMHET      

Årets resultat 36,2 13,5 13,5 6,6 0,3 

Justering av- och nedskrivningar 18,4 17,0 20,7 23,9 23,9 

Justering för gjorda avsättningar -0,3     

Justering korrigering AR-
exploatering 

8,2     

Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 

62,5 30,5 34,2 30,4 24,1 

      

Ökning/minskning kortfristiga 
fordringar 

19,4     

Ökning/minskning kortfristiga 
skulder 

-5,8     

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

76,0 30,5 34,2 30,4 24,1 

      

INVESTERINGSVERKSAMHET      

Investering fastigheter och 
inventarier 

-34,5 -67,4 -63,1 -83,5 -76,5 

Investering va/renhållning -16,4 -28,4 -47,5 -38,0 -33,5 

Finansiell leasing -6,7 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 

Försäljning inventarier/mark  2,0 2,0 2,0 2,0 

Kassaflöde från 
investeringsverksamhet 

-57,6 -98,8 -113,6 -124,5 -113,0 

FINANSIERINGSVERKSAMHET      

Långfristig skuld finansiell leasing -2,4     

Ökning av långfristiga skulder va- 
investeringar 

 28,4 47,5 38,0 33,5 

Ökning av långfristiga skulder 
skattefinansierade investeringar 

  20,0 55,0 55,0 

Minskning av finansiell 
anläggningstillgång 

-0,7     

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

-3,1 28,4 67,5 93,0 88,5 

Upplösning av bidrag till statlig 
infrastruktur 

2,6     

Årets kassaflöde 18,0 -39-9 -11,9 -1,1 -0,4 

Likvida medel vid årets början 215,7 233,7 173,1 161,2 160,1 

Likvida medel vid årets slut 233,7 193,8 161,2 160,1 159,7 
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Investeringsbudget 2019–2021 

Nämnd 2019 2020 2021 

Totalt investeringsbehov 110,6 121,5 110,0 

    

Kommunstyrelsen 107,9 115,5 86,7 

    

Kommunstyrelsen till 
förfogande 

2,0 2,0 2,0 

    

varav Tillväxt 35,1 59,7 31,5 

Gång- och cykelväg 
Ishockeygatan 

1,3   

Gång- och cykelväg 
Siggebohyttevägen 

 1,1  

Gång- och cykelväg Schröders 
backe 

   

Utgift 1,8   

Inkomst 0,9   

Netto 0,9   

Gång- och cykelvägar enligt 
plan 

 1,5 1,5 

Bussangöring Brotorpsskolan    

Utgift 3,4 3,4  

Inkomst 1,7 1,7  

Netto 1,7 1,7  

Vändplan Guldsmedshyttan 0,7 4,7  

Exploateringsmark Frövi 15,0 25,0 25,0 

Frövi bangård  13,0  

Nytt villaområde Lindesberg 15,0 10,0 5,0 

Vibyn etapp 2  1,0  

Lindesjön runt 0,5 0,5  

Robot till industritekniska 
utbildningen 

 0,5  

Inventarier huvudbiblioteket  0,7  

    

varav Stöd och strategi 1,3 0,5 2,5 

E-tjänster 0,2 0,2 0,2 

Utökning trådlöst nätverk 0,8   

Inventarier kök ny 
högstadieskola 

  2,0 

Utrustning måltid 0,3 0,3 0,3 
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Nämnd 2019 2020 2021 

 

varav 
Samhällsbyggnadsförbundet 

 

22,0 

 

15,3 

 

17,2 

Gata/trafik 14,9 11,6 10,9 

Dagvatten i centrala Lindesberg 1,0 1,0 1,0 

Reinvestering i väg- och 
gatubelysning 

1,3 1,4 1,5 

Investering i väg- och 
gatubelysning 

1,2 0,6 0,6 

Renovering av broar 5,0 3,0 3,0 

Tillgänglighetsanpassning 0,3 0,3 0,4 

Gatuombyggnad i samband 
med Va-anläggning 

2,5 2,5 2,5 

Tak på befintliga sandfickor 0,1 0,1 0,1 

Trafiksäkersåtgärder 0,3 0,3 0,4 

Väg och gatubelysning i 
Ramsberg 

1,0 1,0  

Förlängning av Ishockeygatan 0,8   

Asfaltering och underhåll av 
gator 

1,4 1,4 1,4 

    

Park/skog 6,3 2,7 4,0 

Gång- cykelvägar i 
Dalkarlshyttan 

0,1   

Flugparken 3,5   

Frövi strandpark  0,1 1,5 

Frövi strandpromenad 0,1  0,1 

Föryngring av träd och 
växtlighet 

0,3 0,4 0,4 

Kyrkberget  0,4  

Lindesby  0,2 0,2 

Park vid tivoliplan 0,4   

Parkutrustning 0,2 0,2 0,2 

Reinvestering lekplatser 1,2 1,0 1,0 

Råsvalslund 0,1 0,1  

Strandpromenaden Lindesberg  0,3 0,6 

Trapp Floragatan 0,4   

 

Idrott 

 

                                  0,8 

 

                                     1,0 

 

                                     2,3   

Fellingsbro IP 0,1 0,2 0,3 

Fritidsbyn Lindesberg 0,3 0,1 0,3 

Munkhyttan 0,1  0,1 

Naturbadplatser, Smedvallen 0,1 0,1 0,1 



§55/21 Motion från Inger Griberg (MP) om upprustning av badplats vid Aspasjön i Gusselby - KS 2019/314-6 Motion från Inger Griberg (MP) om upprustning av badplats vid Aspasjön i Gusselby : Reviderad Mal och budget 2019-2021 Kommunfullmäktige 2018-09-18.docx

  

21 
 

Nämnd 2019 2020 2021 

Reinvestering idrott 0,1 0,1 0,1 

Råssvallens IP 0,1 0,1  

Sandströms  0,4 0,5 

Spontanidrottsplats Frövi   0,9 

    

varav Vatten/renhållning    

Återvinning  2,5 2,5 

Ny återvinningscentral  2,5 2,5 

    

Vatten 47,5 35,5 31,0 

Mindre ledningsarbeten 6,0 6,0 7,0 

Minireningsverk i Öskevik och 
Mårdshyttan 

6,0  
 

 

Reservvattenledning 
Lindesberg-Nora 

13,5 13,5  

Torphyttan 6,5   

Gamla Viby 2,5   

Gusselby verksamhetsområde  3,0 3,0 

Överföringsledning Löa- 
Vasselhyttan 

3,0 5,0  

Mindre Va-anläggningar 6,0 6,0 6,0 

Pumpstation Prästbron 3,0   

Reningsverk Lindesberg 1,0 2,0 15,0 

    

Barn- och utbildningsnämnd 2,2 5,5 22,8 

Undervisningsinventarier 
Björkhagaskolan 

2,2   

Undervisningsinventarier 
Brotorpsskolan 

 3,5 1,5 

Undervisningsinventarier 
Lindbackaskolan 

  19,8 

Ny förskole struktur   1,0 

Ny grundskolestruktur  1,0  

Ny gymnasieskolestruktur  1,0 0,5 

    

Socialnämnd 0,5   

Inventarier nytt gruppboende 0,5   

 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen 

 
 

0,5 

 

0,5 

Ny bil mätningskontoret  0,5 0,5 
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3 Nämndernas budget 

3.1 Stöd och strategi 

Förutsättningar och framtida utmaningar 

Kommunledningskontorets främsta uppdrag 
är att vara stödverksamhet till 
kärnverksamheterna som arbetar direkt mot 
medborgarna. I denna roll ingår att ha en 
omvärldsbevakning och se till att kommunen 
anpassar sig till aktuell lagstiftning och andra 
förändringar inom ansvarsområdena för att 
kvalitetssäkra arbetet. Det innebär i praktiken 
ofta att kommunledningskontoret får ökade 
kostnader för att kunna stödja verksamheterna 
på ett bra sätt som leder till att tid och resurser 
effektiviseras i kärnverksamheterna. Risken är 
att besparingar inom 
kommunledningskontorets verksamheter gör 
att gränsdragningen mellan stödverksamheter 
och kärnverksamheter förflyttas. Det kan 
innebära att både det digitala IT-stödet och 
det personella stödet till kärnverksamheterna 
försämras, vilket även kan påverka kvaliteten 
och rättssäkerheten. 

Flertalet av måltidsenhetens 
produktionsenheter är med dagens 
portionsantal maximerade och flera av 
enheterna har större produktion än vad köken 
är dimensionerade för. På några av enheterna 
föreligger tidsbegränsade dispenser från 
arbetsmiljöverket att bedriva verksamhet i 
nuvarande lokaler. En omdisponering av 
produktionen är möjlig först när det nya 
produktionsköket i högstadieskolan – 
Lindbackaskolan tas i drift. Innan dess har 
måltidsenheten mycket små möjligheter att 
effektivisera verksamheten personellt. En 
åtgärd är att flytta produktionen i Ramsbergs 
kök till Storåskolan. Enligt beräkningar skulle 
detta innebära minskade kostnader med 
250 tkr. Köket har haft bekymmer med 
vikarietillsättningen och 
kompetensförsörjningen på enheten. En flytt 
av produktionen till en större enhet minskar 
även sårbarheten. 

Ett ökat elevantal, främst gällande 
grundskolan, har inneburit ett ökat antal 
portioner inom måltidsenhetens produktion. 

Det har i sin tur inneburit ökade kostnader för 
barn- och utbildningsnämnden vilket tidigare i 
år kommunicerats och presenterats för barn- 
och utbildning och kommunstyrelsen. Vi har 
också konstaterat att kostnadsutvecklingen för 
livsmedel under en följd av år har varit högre 
än vad som kompenserats i budgeten. Den 
negativa kostnadsutvecklingen för livsmedel 
har och fortsätter i och med att ett nytt 
livsmedelsavtal tecknades from 1 maj 2018. 
Verksamheterna bör kompenseras i linje med 
den modell som antagits för 
kostnadsbudgetering och där debitering sker 
efter antal portioner som serveras på 
respektive enhet. 

Konsekvenserna om inte kompensation sker 
fullt ut är att måltidsverksamheten inte längre 
kan erbjuda sina gäster mat enligt Skollagen 
och riktlinjerna från Statens Livsmedelsverk 
eftersom portionspriset måste minskas genom 
att dels minska portioner och att utesluta vissa 
råvaror.  

Kommunstyrelsens beslut om preliminära 
budgetramar enligt gällande verksamhetsplan 
innebär för kommunledningskontoret en 
effektivisering/kostnadsavveckling på 1 % 
från och med 2019. Det innebär en minskning 
med kostnaderna på 730 tkr. Ytterligare 
effektiviseringar föreslogs på 
budgetseminariet i maj 2018, vilket har 
beslutats av kommunstyrelsen och innebär 
ytterligare effektiviseringar på 2,8 Mnkr, 
Kommunledningskontoret del är 1,9 Mnkr för 
2019 och 2,3 Mnkr 2020 och framåt. 

 

Totalt i budgetförslaget redovisas 
effektiviseringar på 2,6 Mnkr 2019 drygt 3 
Mnkr från 2020. 

Från och med 2020 ska kommunstyrelsens 
verksamheter effektivisera ytterligare 11 
Mnkr. 

Förslag till effektiviseringar och 
omfördelningar av budgetanslag redovisas i 
följande sammanställning: 



§55/21 Motion från Inger Griberg (MP) om upprustning av badplats vid Aspasjön i Gusselby - KS 2019/314-6 Motion från Inger Griberg (MP) om upprustning av badplats vid Aspasjön i Gusselby : Reviderad Mal och budget 2019-2021 Kommunfullmäktige 2018-09-18.docx

  

23 
 

 

Effektiviseringar (tkr) Budget 2019 VP 2020 VP 2021 

Kommunutveckling -240 -290 -290 

Personliga befattningar -120 -520 -520 

Arkiv -600 -600 -600 

Internationella kontakter -130 -130 -130 

Folkhälsa, ökat anslag 20 70 70 

Kommunstyrelsen -60 -60 -60 

Information -100 -100 -100 

Personalgrupp -200 -200 -200 

Ekonomiadministration -100 -100 -100 

Fibernät -900 -900 -900 

Rehabilitering -100 -100 -100 

Personalutveckling -100 -100 -100 

Totalt -2 630 -3 030 -3 030 

Begränsningar får göras på vilka kostnader 
som ska belasta verksamhetsområdet 
kommunutveckling. Kommundirektören 
avgör detta. 

Under 2019 beräknas en reducering 
motsvarande 120 tkr kunna göras gällande 
personliga befattningar, vilket är en del av 
personalbefrämjande åtgärder. Inga 
konsekvenser ses då det är en beräknad 
pensionsavgång. Från och med 2020 kan 
ytterligare 400 tkr sparas då ytterligare en 
pensionsavgång planeras och tjänsten ska inte 
återbesättas. 

I avvaktan på nya arkivlokaler kan nuvarande 
budget reduceras på grund av lägre 
hyreskostnader. 

Anslaget för internationella kontakter har ej 
nyttjats och får anpassas till en budget på 
100 tkr. 

Kostnader överensstämmer inte med gällande 
samverkansavtal med Region Örebro län då 
indexuppräkningar skett. 

Från 2019 föreslås ett arbetsutskott införas 
under kommunstyrelsen som motsvarar 
nuvarande utskott för stöd och strategi samt 
tillväxtutskottet. Planeras kunna innebära en 
besparing på 60 tkr. 

Budgeterade medel för information reduceras 
med 100 tkr eftersom anslaget inte nyttjats i 
sin helhet. 

Föreslagen besparing på personalenheten är 
medel för införande av kvalitetssäkring av 
persondata. Beräknad 
uppstarts/införandekostnad planeras kunna 
minskas. 

Anslaget för ekonomiadministration minskas 
med 100 tkr eftersom medel inte nyttjas. 

Anslaget för fibernät minskas med 900 tkr då 
fiberutbyggnaden helt genomförs av 
kommersiella aktörer med viss del statliga 
medel. 

En besparing föreslås på kontot för 
rehabilitering med 100 tkr från och med 2019. 
Under de senaste två åren har personalenheten 
återsökt medel för rehabiliterande insatser 
varvid överskott uppstått. 

En effektivisering på kontot för 
personalutveckling föreslås med 100 tkr. Ett 
ansträngt läge i verksamheterna gör att 
utbildningsinsatser till viss del är svåra att 
genomföra. Viljan/behovet finns, men 
vikarier och möjlighet till tid för utbildning är 
begränsad. 
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Budgetram 2019–2021 

Nettoram Mnkr Budget 2018 Budget 2019 VP 2020 VP 2021 

Kommunledning 3,8 3,6 3,8 3,8 

Politisk verksamhet 5,7 5,4 5,2 5,2 

Effektivisering 
kommunstyrelsen 

  -11,0 -11,0 

Ekonomistyrning 2,4 2,3 2,3 2,3 

Kanslienhet 8,8 8,2 8,2 8,2 

Personalenhet 10,5 10,3 10,3 10,3 

Ekonomienhet 6,9 6,8 6,8 6,8 

Övrig verksamhet, 
ekonomi 

1,0 
1,0 1,0 1,0 

IT- och teleenhet 24,9 24,0 24,0 24,0 

Övrig verksamhet, 
personal 

3,1 
3,1 3,1 3,1 

Personalbefrämjande 
verksamhet 

6,2 
5,9 5,5 5,5 

Måltidsverksamhet 0,3 0,3 0,3 0,3 

Totalsumma 73,6 70,9 59,5 59,5 

Från och med 2020 finns en effektivisering under Kommunstyrelsen på 11 Mnkr. 

Investeringar 

Projekt Budget 2019 VP 2020 VP 2021 

E-tjänster 0,2 0,2 0,2 

Inventarier köket ny högstadieskola   2,0 

Utrustning måltid 0,3 0,3 0,3 

Utökning trådlöst nätverk 0,8   

Totalt 1,3 0,5 2,5 

Utökning trådlöst nätverk 

Kommunens trådlösa nätverk används av 
samtliga verksamheter. I det trådlösa 
nätverket finns också gästnät som används av 
besökare, elever och anställda. Ett trådlöst 
nätverk en s.k. delad access, vilket betyder att 
man delar kapaciteten med alla andra som är 
anslutna samtidigt. Det går trögare ju fler som 
är anslutna och till slut tar det stopp. För att 
lösa problemet ”förtätar” man nätet, man 

sätter upp flera trådlösa mottagare för att 

fördela belastningen (Jämför med mobilnätet 
där man sätter upp flera master). 

Antalet enheter (telefoner, surfplattor, datorer 
mm) som kopplar upp mot kommunens 
trådlösa nätverk har ökat kraftigt de senaste 
åren. Ökningen gör att det allt oftare uppstår 
kapacitetsproblem på samlingsplatser och för 
att bibehålla god funktion är en förtätning 
nödvändig. Kostnaden för förtätningen 
uppskattas till 800 000 kr. 

Inriktningsmål 
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3.2 Tillväxtutskottet 

Förutsättningar och framtida utmaningar 

En effektivisering på 1% för 
tillväxtförvaltningen innebär 0,9 mnkr. Med 
fokus på att tillväxtförvaltningen även fortsatt 
ska kunna erbjuda våra medborgare en 
kvalitativ och god service, föreslås följande 
effektiviseringar som i belopp överstiger 
grundförslaget. 

Budget för detaljplaner är för 2018 3 400 tkr 
föreslås minskas med 900 tkr till 2 500 tkr. 

Med en mer långsiktig planering och 
prioritering är denna justering möjlig. 

Att minska de marknadsföringsmedel om 0,3 
Mnkr inför 2019 kommer att innebära att 
Lindesbergs kommun inte kommer att synas i 
TV 4 under 2019. Dock finns andra 
möjligheter till att marknadsföra kommunen. 
Inte minst i de många nätverk som 
kommunen ingår i, genom idrotten, kulturen 
och gymnasieskolan. 

 

Effektiviseringar (tkr) Budget 2019 VP 2020 VP 2021 

Detaljplaner -900 -900 -900 

Marknadsföring -300 -300 -300 

Totalt 1 200 1 200 1 200 

Budgetram 2019–2021 

Nettoram Mnkr Budget 2018 Budget 2019 VP 2020 VP 2021 

Kommunikation 5,4 6,4 6,4 6,4 

Vägbidrag 1,6 1,6 1,6 1,6 

Turism 1,9 1,9 1,9 1,9 

Näringslivsenhet 11,2 10,9 10,9 10,9 

Exploatering och 
fastigheter 

4,8 
3,6 3,6 3,6 

Administration, kultur 0,6 0,6 0,6 0,6 

Biograf 0,1 0,1 0,1 0,1 

Anläggningar, hyra 20,5 20,5 20,5 20,5 

Föreningsbidrag 4,4 4,4 4,4 4,4 

Programverksamhet 1,5 1,5 1,5 1,5 

Biblioteksverksamhet 11,5 11,5 11,5 11,5 

Museiverksamhet 1,9 1,9 1,9 1,9 

Administration, 
Masugnen 

9,2 
9,2 9,2 9,2 

Vuxenutbildning 9,2 9,7 10,2 10,2 

Arbetsmarknad 8,5 8,5 8,5 8,5 

Totalsumma 92,3 92,3 92,8 92,8 

 

  



§55/21 Motion från Inger Griberg (MP) om upprustning av badplats vid Aspasjön i Gusselby - KS 2019/314-6 Motion från Inger Griberg (MP) om upprustning av badplats vid Aspasjön i Gusselby : Reviderad Mal och budget 2019-2021 Kommunfullmäktige 2018-09-18.docx

  

27 
 

Investeringar 

Projekt Budget 2019 VP 2020 VP 2021 

Gång- och cykelväg Ishockeygatan 1,3   

Gång- och cykelväg Siggebohyttevägen  1,1  

Gång- och cykelväg Schröders backe    

Utgift 1,8   

Inkomst 0,9   

Netto 0,9   

Gång- och cykelvägar enligt plan  1,5 1,5 

Bussangöring Brotorpsskolan    

Utgift 3,4 3,4  

Inkomst 1,7 1,7  

Netto 1,7 1,7  

Vändplan Guldsmedshyttan 0,7                            4,7  

Exploateringsmark Frövi                          15,0                           25,0                            25,0 

Frövi bangård  13,0  

Nytt villaområde Lindesberg 15,0 10,0 5,0 

Vibyn etapp 2  1,0  

Lindesjön runt 0,5 0,5  

Robot till industritekniska utbildningen  0,5  

Inventarier huvudbiblioteket  0,7  

Totalt 35,1 59,7 31,5 

Utbyte av möbler och andra inventarier 
samt översyn av belysning. 

Huvudbiblioteket är en av kommunens mest 
besökta och använda platser, vilket medför 

förslitning av möbler och andra inventarier. 
För att biblioteket skall upplevas som 
attraktivt och säkert så behöver inventarierna 
bytas ut efter hårt slitage. 
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Inriktningsmål 
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3.3 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Förutsättningar och framtida utmaningar 

Under flera år har Lindesbergs kommuns 
driftbidrag till förbundet inte räknats upp fullt, 
vilket inneburit att kostnadsökningarna som 
varit inte kompenserats fullt ut. Förbundet har 
kompenserats för löneökningar på den egna 
personalen men inte för kostnadsökningar på 
entreprenörer, konsulter, maskiner med mera. 
Det har medfört en över åren ständig 
besparing då en stor del av verksamheten 
utförs med hjälp av maskiner, konsulter eller 
entreprenörer. 

Förbundet har äskat en uppräkning av 
driftbidraget på 2,8 procent, baserat på SKL:s 
prognos för prisindex för kommunal 
verksamhet, det motsvarar 1 598 tkr. Om 
Lindesbergs kommun kompenserar förbundet 
för lönekostnadsökningar och sedan lägger ett 
besparingskrav på 1 % innebär det att 

driftbidraget ökar med ungefär 290 tkr 2019. 
Skillnaden mellan den uppräkning förbundet 
äskat, 1 598 tkr, och den beräknade 
förändringen av driftbidraget innebär en 
besparing på 1 308 tkr fördelat enligt nedan: 

Alla nedan föreslagna sparåtgärder innebär att 
personal måste sägas upp. Förslagen för att 
klara av en generell besparing om 1 % 
innebär en minskning med 2–3 tjänster. 
Förslaget om nedläggning av Fellingsbro 
ishall berör tre tjänster där 1–2 kommer 
försvinna helt och 1–2 omvandlas till 
säsongsanställningar. 

Uppsägning av personal innebär också 
konsekvenser som i nuläget är svåra att 
överblicka. Om exempelvis Fellingsbro ishall 
läggs ner kommer den personal som tjänstgör 
där inte kunna medverka på 
vinterväghållningen i Fellingsbro.  



§55/21 Motion från Inger Griberg (MP) om upprustning av badplats vid Aspasjön i Gusselby - KS 2019/314-6 Motion från Inger Griberg (MP) om upprustning av badplats vid Aspasjön i Gusselby : Reviderad Mal och budget 2019-2021 Kommunfullmäktige 2018-09-18.docx

  

31 
 

ör att utföra det arbetet behöver en 
entreprenör anlitas vilket innebär högre 
kostnader för gatuverksamheten. Liknande 
effekter skulle kunna bli fallet även vid andra 
minskningar då många tjänster inom gata, 
park och idrott är delade mellan 
verksamheterna. 

Maskinpark 

Förbundet har idag en föråldrad maskinpark 
som är i stort behov av att förnyas. Inom 
ramen för dagens driftbidrag är det svårt att 
hitta utrymme för att ersätta maskiner i den 
takt som behövs för att verksamheten inte ska 
bli lidande och miljö-, arbetsmiljö- och 
säkerhetskrav ska uppfyllas. Ytterligare 
neddragningar utan att förändra uppdraget 
riskerar att omöjliggöra föryngring av 
maskinparken vilket leder till att förbundets 
personal inte kan utföra sina arbetsuppgifter. 

Gata/trafik 

De stora kostnadsposterna inom 
gatuverksamheten är vinterväghållning, 
sommarväghållning och gatubelysning. Ett 
generellt besparingskrav gör att förbundet får 
svårt att leva upp till de 
funktionsbeskrivningar som styr 
verksamheten. 

För att kunna spara 1 % behöver kvaliteten på 
vinterväghållningen sänkas. Det innebär att 
större snödjup tolereras innan snöröjningen 
startar. Förbundet föreslår då att en 
omprioritering sker så att vägar med mindre 
trafik, som villagator, nedprioriteras för att 
kunna hålla en relativt god standard på gång- 
och cykelvägar. 

På längre sikt kan de lokala 
ordningsföreskrifterna ändras för att lägga 
över ansvaret renhållning och 
vinterväghållning av gångbanorna i 
Lindesbergs centrum på fastighetsägarna. 

Park/skog 

Parkverksamheten har under flera år arbetat 
för att rymmas inom den tilldelade ramen. 
Effektiviseringar har genomförts och 
skötselstandarder har sänkt där effekterna inte 
är särskilt påtagliga. En del av de åtgärder 
som genomförts tidigare år har inneburit att 
en underhållsskuld byggs upp, exempelvis 
gällande parksoffor. För att leva upp till det 

generella besparingskravet på 1 % krävs 
åtgärder som kommer få större konsekvenser 
på den uppleva skötselnivån. Alternativen är 
att sänka standarden på skötsel av gräsytor 
eller halvera antalet sommarblommor. 

En övergång från klippning till slaghack av en 
gräsyta sparar ungefär 2,35 kronor per 
kvadratmeter. För att leva upp till 1 % 
besparing måste en yta på 10 hektar läggas 
om från klippning till slaghack. Det motsvarar 
en yta 7 gånger så stor som Loppholmarna i 
Lindesberg. 

Värt att notera är att en övergång från 
klippning till slaghack innebär att en 
övergång från utförande av egen personal till 
entreprenör. De ytor som läggs över till 
slaghack är de som bedöms ha lägre prioritet, 
exempelvis ytor som inte ansluter till 
lekplatser och viktiga gång- och cykelvägar 
eller ligger i centrala lägen. 

Alternativt kan en halvering av antalet 
sommarblommor genomföras vilket innebär 
att sommarblommor endast kommer att ställas 
ut i Lindesbergs innerstad och övriga orter i 
kommunen blir utan sommarblommor. 

Förbundet förordar alternativet med halvering 
av sommarblommor då det är 
verksamhetsmässigt är enklast att genomföra. 
Alternativet utesluter inte varandra utan en 
kombination är möjlig. 

Idrott 

För att leva upp till det generella 
besparingskravet på 1 % föreslås nedläggning 
eller sänkt standard på idrottsanläggningar 
med låg nyttjandegrad. Detta för att kunna 
fokusera förbundets verksamhet till att hålla 
en hög standard på de anläggningar som 
faktiskt används. 

 Nerläggning av Stråssa IP 
 Rivning av stugor i Fritidsbyn innebär 

lägre elkostnader 
 Avveckling av fyra stycken 

naturbadplatser, Aspa, Andersvik, 
Grönbo och Gammelbo 

 Mindre bemanning om 10 timmar i 
veckan vid Fellingsbro ishall 

 Avslut av vattenabonnemang vid 
kaffestugan på Kyrkberget 
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Ytterligare besparingar är möjliga men det 
handlar då om att lägga ned ännu fler 
idrottsanläggningar. 

Fellingsbro ishall 

Fellingsbro ishall har under säsongen 2017–

18 haft två ungdomslag som varit aktiva och 
deltagit i seriespel i föreningen FFIK.  Totalt 
har det varit 114 sammankomster (träningar 
och matcher) under säsongen och i snitt har 
det varit 7,8 personer per sammankomst enligt 
statistik utifrån Lok-stödet som kommunen 
delar ut. Förbundet föreslår att ishallen läggs 
ner för att spara ungefär 900 tkr per år. 

Totalt är det 0,72 tjänst som är schemalagd i 
ishallen vintertid som är fördelad på 3 
personer under vecka 36–10. Övrig tid sköter 
de personerna snöröjning och 
halkbekämpning, skötsel av övriga fastigheter 
inom idrottsanläggningen som används av 
fotbollsföreningen och badet samt städning 
och tömning av papperskorgar i Fellingsbro. 

Vid en eventuell nerläggning av ishallen i 
Fellingsbro kommer det att medföra vissa 
konsekvenser även för gata och park inom 
Samhällsbyggnadsförbundet. De personer 
som arbetar på ishallen är även delaktiga i 
vinterväghållningen i Fellingsbro vilket gör 
att vid en nedläggning av ishallen kommer 
deras arbetsuppgifter i vinterväghållningen 
behöva läggas ut på entreprenörer vilket kan 
öka kostnaden för vinterväghållningen. En 
nedläggning av ishallen kommer också få 
konsekvensen att det blir omöjligt med 
helårsanställda då en stor del av 
sysselsättningen under vintern försvinner, ett 
antal tjänster kommer istället behöva 
omvandlas till säsongsanställningar. 

Det är även viktigt att beakta att kommunen 
bara äger plattan under ishallen medan 
föreningen äger överbyggnaden. Vid en 
nedläggning av ishallen kommer föreningen 
stå med en överbyggnad utan möjlighet att 
använda den till avsett ändamål. 

Lokalvård 

Lokalvårdsverksamheten enda möjlighet att 
leva upp till ett sparkrav om 1 % är att sänka 
städfrekvenserna. Det innebär att risken för 
smitta hos de som vistas i kommunens lokaler 

ökar, att lokalerna blir mer tungstädade och 
ett generellt sätt sämre inomhusmiljö. 

En sänkning av städfrekvenserna kan 
genomföras på flera sätt. 

 Sätta in vikarier senare när ordinarie 
personal är frånvarande. Det medför 
sämre arbetsmiljö för personalen då de 
istället måste hjälpas åt för att hinna 
med. 

 Införa tre semesterperioder vilket 
medför lägre behov av 
sommarvikarier då ordinarie personal 
kan hjälpas åt att städa de 
sommaröppna verksamheterna. 
Konsekvensen blir att golvvård och 
storstäd inte hinns med. 

 Reducering av fönsterputs och 
höghöjdsstäd. 

Besparingen innebär reducering av en 
heltidstjänst i Lindesberg. 

Ytterligare besparingar innebär ytterligare 
sänkning av städfrekvenserna. Förslagsvis kan 
kontor gå från att städas varje vecka till 
varannan. Klassrum kan sänkas från att städas 
tre gånger i veckan till två. 

  

Beskrivning av konsekvenser av 
sparkraven för parkverksamheten 2019 i 
Lindesbergs kommun 

Under flera år med sparkrav har 
effektiviseringar genomförts och standarder 
sänkts där konsekvenserna inte blir särskilt 
påtagliga. En del standardsänkningar har en 
underhållsskuld som konsekvens. Detta syns 
t.ex. på bortfallen av parksoffor. De största 
kostnaderna för parkskötseln är gräsvård och 
renhållning. 

För att tydliggöra konsekvenserna av 
sparkraven för park verksamheten har de 
beräknade faktiska sparkraven i pengar 
räknats om till en standardsänkning för 
gräsytor. 

Vid övergång från en gräsmatta med 
veckoklippning till en slaghackyta ligger 
besparingen på ca 2,35 kr/m2. För att 
förtydliga storleken på den beräknade ytan 
jämförs den med klippta ytor i kommun. 
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En standardsänkning från gräsmatta till 
slaghacksyta ökar kostnader för 
entreprenaden (extern kostnad). Besparingar 
på egen personal och gräsklippare som skulle 
behöva göras är därmed större än de samlade 
sparkraven. En sänkning av personalstyrkan 
är en direkt konsekvens. 

Lindesberg 

Enligt beräkning uppstår sparkrav på 221 tkr 
på park sidan. Tidigare besparingar i 
verksamheten under en lång tid har resulterat i 
en allmän sämre standard och en 
underhållsskuld. Besparingar som gjordes 
tillfälligt under 2017 medförde ytterligare att 
skötseln inte längre lever upp till tidigare 
nivåer. 

Generellt ligger Lindesbergs kommun mycket 
lågt gällande driftresurser för park per 
invånare (enligt Kolada och när utfallet för 
parkdriften beräknas på de allmänna ytorna). 
Kommunens struktur med flera tätorter 
medför däremot ett behov av en större areal 
som behöver skötas. Konsekvensen är att den 
faktiska och upplevda kvalitén är lägre än i 
andra jämförbara kommuner och lägst i norra 
länsdelen.221 tkr motsvara en 
standardsänkning från gräsmatta till slaghack 
på 10 ha vilket motsvarar en yta som 
motsvara 7 gångar Loppholmen. Vid en 
prioritering väljs de ytor bort som har lägre 
funktionskrav, dvs. ytor som inte ansluter till 
lekplatser, viktiga gång- och cykelvägar eller i 
centrala lägen. 

Fellingsbro (summa ca 3 ha) 

 Norrvägen 7500 m2 
 Idrottsvägen vid badet 7100 m2 
 Hästskovägen 7800 m2 

 Kungsvägen ut med hela gatan 7300 
m2 

Frövi (summa ca 1,5 ha) 

 Skjutbanegatan 1800 m2 
 Spannmålsgatan 1100 m2 
 Bergslagsvägen vid järnvägsviadukten 

3600 m2 
 Delar av strandparken 5700 m2 
 Centralvägen öster om Bergslagsgatan 

2400m2 

Vedevåg (summa ca 0,2 ha) 

 Kvarnbackavägen 2400 m2 

Lindesberg (summa ca 1,7 ha) 

 Köpingsvägen 5100 m2 
 Bondskogsvägen 1500 m2 
 Prismavägen 1700 m2 
 Vändplaner Vilstensvägen och 

Trollstensvägen 1100 m2 
 Tredingen 3600 m2 
 Delar av Fingerboäng 4400 m2 

Guldsmedshyttan (summa ca 0,5 ha) 

 Björkvägen 4700 m2 

Storå (summa ca 0,3 ha) 

 Parkvägen 2500 m2 

Ytterligare 2,3 ha ännu inte identifierade ytor 
behöver minskas i skötselkvalitén för att nå 
målet. 

Alternativt motsvara sparkrav en halvering av 
antal sommarblommor. I ett besparingsförslag 
skulle sommarblommor enbart koncentreras 
till huvudorten andra orter i kommunen skulle 
bli utan sommarblommor. 

Effektiviseringar 

Effektiviseringar (tkr) Budget 2019 VP 2020 VP 2021 

Gata/trafik -400 -400 -400 

Park/skog -200 -200 -200 

Idrott -1 200 -1 200 -1 200 

Lokalvård -400 -400                            -400 

Totalt -2 600  -2 600 -2 600 
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Budgetram 2019–2021 

Nettoram Mnkr Budget 2018 Budget 2019 VP 2020 VP 2021 

Lokalvård                              1,7                              2,3                               2,3                             2,3 

Gata, belysning                             25,8                            26,6                             26,6                           26,6 

Parkverksamhet                              5,5                              6,1                               6,1                             6,1 

Idrott, 
fritidsanläggningar 

                             9,2 
                             9,1                               9,1                             9,1 

Effektivisering/verk-
samhetsavveckling 

 
                           -2,6                             -2,6                            -2,6 

Totalsumma                           42,2                            41,5                             41,5                            41,5 

Investeringar 

Projekt Budget 2019 VP 2020 VP 2021 

Gata/trafik 14,9 11,6 10,9 

Dagvatten centrala Lindesberg 1,0 1,0 1,0 

Reinvestering i väg- och gatubelysning 1,3 1,4 1,5 

Investering i väg- och gatubelysning 1,2 0,6 0,6 

Väg och gatubelysning Ramsberg 1,0 1,0  

Renovering broar 5,0 3,0 3,0 

Tillgänglighetsanpassning 0,3 0,3 0,4 

Gatuombyggnad i samband med Va-anläggning 2,5 2,5 2,5 

Tak på befintliga sandfickor 0,1 0,1 0,1 

Trafiksäkerhetsåtgärder 0,3 0,3 0,4 

Förlängning av Ishockeygatan 0,8   

Asfaltering och underhåll av gator 1,4 1,4 1,4 

Park/skog 6,3 2,7 4,0 

Gång- och cykelväg Dalkarshyttan 0,1   

Flugparken 3,5   

Frövi strandpark  0,1 1,5 

Frövi strandpromenad 0,1  0,1 

Föryngring av träd och växtlighet 0,3 0,4 0,4 

Kyrkberget  0,4  

Lindesby  0,2 0,2 

Park vid tivoliplan 0,4   

Parkutrustning 0,2 0,2 0,2 

Reinvestering lekplatser 1,2 1,0 1,0 

Råsvalslund 0,1 0,1  

Strandpromenad Lindesberg  0,3 0,6 

Trapp Floragatan 0,4   
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Projekt Budget 2019 VP 2020 VP 2021 

 

Idrott 

 

0,8 

 

1,0 

 

2,3 

Fellingsbro IP 0,1 0,2 0,3 

Fritidsbyn Lindesberg 0,3 0,1 0,3 

Munkhyttan skjutbana 0,1  0,1 

Naturbadplatser och renovering elljusspår 
Smedvallen 

0,1 0,1 0,1 

Reinvestering idrott 0,1 0,1 0,1 

Råssvallens IP 0,1 0,1  

Sandströms  0,4 0,5 

Spontanidrottsplats Frövi   0,9 

Totalt 22,0 15,3 17,2 

3.4 VA/Renhållning 

Nettoram Mnkr Budget 2018 Budget 2019 VP 2020 VP 2021 

Vatten - och avlopp 0,0 0,0 0,0 0,0 

Renhållning 0,0 0,0 0,0 0,0 

     

Totalsumma 0,0 0,0 0,0 0,0 

Investeringar 

Projekt Budget 2019 VP 2020 VP 2021 

Återvinning                    2,5                             2,5 

Ny återvinningscentral  2,5                             2,5 

    

Vatten 47,5 35,5 31,0 

Mindre ledningsarbeten 6,0 6,0 7,0 

Minireningsverk Öskevik och Mårdshyttan 6,0   

Reservvattenledning Lindesberg-Nora 13,5 13,5  

Torphyttan 6,5   

Gamla Viby 2,5   

Gusselby verksamhetsområde  3,0 3,0 

Överföringsledning Löa-Vasselhyttan 3,0 5,0  

Mindre Va-anläggningar 6,0 6,0 6,0 

Pumpstation Prästbron 3,0   

Reningsverk Lindesberg 1,0 2,0 15,0 

Totalt 47,5 38,0 33,5 
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3.5 Räddningstjänst 

Nettoram Mnkr Budget 2018 Budget 2019 VP 2020 VP 2021 

Räddningstjänst 28,1 28,9 29,7 29,7 

Civilförsvar 0,1 0,1 0,1 0,1 

Totalsumma 28,2 29,0 29,8 29,8 

3.6 Överförmyndarnämnd 

Nettoram Mnkr Budget 2018 Budget 2019 VP 2020 VP 2021 

Överförmyndare 3,2 3,2 3,2 3,2 

Totalsumma 3,2 3,2 3,2 3,2 

3.7 Socialnämnd 

Förutsättningar och framtida utmaningar 

Socialförvaltningen har fått 6,0 Mnkr i 
effektiviseringar i ramen för 2019. Dessa 
kommer att fördelas med 2,0 Mnkr på 
Funktionsstöd, 1,0 Mnkr på Vård och omsorg 
samt en ospecificerad besparing på 3,0 Mnkr. 

Inom Funktionsstöd kommer en reducering 
att ske med 0,2 Mnkr genom att hålla Korttids 
stängt fyra veckor på sommaren, en 
enhetschefs tjänst kommer att effektiviseras 
bort vilket ger en besparing med 0,7 Mnkr 
samt att 1,1 Mnkr kommer att tas från 
budgetramen för Externa barnplaceringar. 

Genom att antalet Externa barnplaceringar 
inom Funktionsstöd har minskat görs en 
ramminskning med ytterligare 3,0 Mnkr där 
vilket avser de ospecificerade 
effektiviseringarna i tabellen nedan. 

Inom Vård och omsorg kommer 1,0 Mnkr tas 
bort från ramen genom att minska antalet 
gruppledare med en tjänst samt genom att ta 
bort larminstallatörtjänsten. 

Socialförvaltningen har under 2018 en 
prognostiserad negativ avvikelse på 8,2 mnkr 
vilken kommer att behöva hanteras för att nå 
en budget i balans. Avvikelsen förbättras av 
en engångsintäkt på 6,7 Mnkr som tillhör 
2016, utan den här intäkten hade 
prognosticerad avvikelse varit -14,9 Mnkr. 

Orsaken till avvikelsen är vikariekostnader 
inom Vård och omsorg, högre kostnader för 
försörjningsstöd och ofinansierade 
licenskostnader. Det finns även risk för 

underskott inom funktionsstöds 
gruppboenden avseende vikariekostnader 
samt inom Vuxenenheten hos Individ och 
familj på grund av högt inflöde av HVB-
placeringar. 

Det pågår ett arbete med att se över enheterna 
Försörjningsstöd och Vuxen men risken för 
underskott under nästkommande år kvarstår. 
Gällande vikariekostnaderna är skillnaden 
mellan budget och faktiska kostnader stor 
inom både Vård och omsorg och 
gruppboendena. Inom gruppboenden finns 
ingen avvikelse i år då den döljs av tillskott i 
budget för det nya gruppboendet som startar 
upp först under nästa år. Arbetet med att 
effektivare utnyttja resurserna pågår ständigt 
men totalt fattas ca 15–18 Mnkr för en 
personalbudget i balans inom de personaltäta 
verksamheterna. 

Förvaltningen har en kostnad på omkring 2,6 
Mnkr per år avseende licenskostnader som 
inte är finansierade i budget. Att finansierade 
dessa blir en utmaning för förvaltningen då 
det kommer innebära att andra 
verksamhetskostnader får åsidosättas för att 
kunna uppnå en budget i balans. 

En viss del av de negativa avvikelserna för 
vikarier kan finansieras upp genom att flera 
ärenden inom Funktionsstöd har avslutats 
eller kommer att avslutas under 2018. En 
omfördelning av resurserna gör dock att om 
det tillkommer ett ärende innebär det en 
negativ avvikelse diket. 
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Föregående år var kostnaden för måltid högre 
än budgeterat. För att uppnå en kostnad i nivå 
med budget har verksamheten ett pågående 
arbete med att hitta lösningar för ett 
effektivare resursutnyttjande och ökad 
kostnadsmedvetenhet – något som kommer 
pågå även under 2019. 

Under 2018 har även en 
verksamhetsförändring genomförts på 
Boendestöd med anledning av tagna 
besparingar i början av året. Besparingarna 
var tagna utifrån att verksamheten skulle 

kunna reducera personalstyrkan ned till 3 
heltidstjänster.  

 

Efter att förändringarna genomförts har det 
kunnat påvisas ett behov av 4 heltider för att 
det ska vara möjligt att driva en fungerande 
verksamhet, något som även det bör beaktas 
inför 2019. 

From 2020 så har socialnämnden ytterligare 3 
Mnkr i effektivisering. 

 

Effektiviseringar (tkr) Budget 2019 VP 2020 VP 2021 

Funktionsstöd -2 000 -2 000 -2 000 

Vård och omsorg -1 000 -1 000 -1 000 

Ospecificerad effektivisering -3 000 -3 000 -3 000 

Ospecificerad effektivisering  -3 000 -3 000 

Totalt -6 000 -9 000 -9 000 

Budgetram 2019–2021 

Nettoram Mnkr Budget 2018 Budget 2019 VP 2020 VP 2021 

Administration 10,6 10,6 10,6 10,6 

Funktionsstöd 152,9 152,9 152,9 152,9 

Individ och familj 85,9 85,9 85,9 85,9 

Vård och omsorg 268,6 275,8 275,8 275,8 

1 % 
effektivisering/verksam
hetsavveckling 

 
-5,0 -5,0 -5,0 

Effektivisering/verksam
hetsutveckling 

 
-2,0 -5,0 -5,0 

Totalsumma 518,0 518,2 515,2 515,2 

Investeringar 

Projekt Budget 2019 VP 2020 VP 2021 

Inventarier nytt gruppboende 0,5   

Totalt 0,5   
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Inriktningsmål 
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3.8 Barn- och utbildningsnämnd

Förutsättningar och framtida utmaningar 

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter 
har 8 336 tkr mindre i budget från och med 
2019. Nedan redovisas föreslagna åtgärders 
effekt på budget. Vid beslut enligt förslag 
kvarstår 36 tkr att besluta om. De 
verksamheter som nedan inte har någon 
föreslagen budgetneddragning är fritidsgård. 
Fritidsgård är den minsta verksamheten. Med 
bakgrund till vilka verksamheter som 2017 
och 2018 fått besparing föreslås förskola få 
ytterligare 36 tkr i effektivisering. 

  

Konsekvensbeskrivning budget 2019–2021 

Förslag till beslut 

Att barn- och utbildningsnämnden godkänner 
framtagen konsekvensbeskrivning för budget 
2019–2021 och lämnar den vidare till 
kommunstyrelsen. 

Bakgrund 

 Beslut i KS § 203 2017-11-28 
gällande budgetramar för 2019 och 
tidsplan för budgetarbete 2019. 

 Varje nämnd/förvaltning ska ta fram 
förslag till budget för nämnden och 
göra konsekvensbeskrivningar som 
fokuserar på effekten för 
verksamheten av de givna 
budgetramarna. 

 Budgetramen för barn- och 
utbildningsnämnden 2019–2021 
minskas med 8,3 miljoner jämfört med 
2018 års budgetram. 

 Rapportering ska ske senast 20 april 
till kommunstyrelsen, och 
dessförinnan ska förhandling enligt 
MBL ske och beslut i nämnden tagits. 

 Barn- och utbildningsnämnden 
sammanträder 16 april 2018. 

  

Ärendebeskrivning 

I barn- och utbildningsförvaltningens 
systematiska kvalitetsarbete har det 

identifierats ett antal strategiska utmaningar 
inför framtiden. Dessa berör i första hand 
kompetensförsörjning, effektivt 
lokalutnyttjande och en långsiktigt hållbar 
verksamhetsstruktur. 

Utmaningarna kan i allt väsentligt beskrivas 
som samstämmiga med de som identifierats 
på nationell nivå. Vi behöver i Lindesbergs 
kommun finna vägar att långsiktigt bedriva 
vår kärnverksamhet med kvalitet, attraktivitet 
och långsiktig struktur. Allt detta ska göras i 
en kontext där resurserna blir mindre och 
möjligheten till personalförsörjning varierar 
över tid. 

Under barn- och utbildningsnämndens 
kvalitetsdagar hösten 2017 och under ett antal 
workshoppar på sammanträden har 
tjänstemän och politiker tillsammans först 
identifierat Lindesbergs kommuns utmaningar 
inom nämndens verksamhetsområde och 
därefter arbetat vidare med konkreta förslag 
på aktiva åtgärder i syfte att rusta 
verksamheten för framtiden. 

Förvaltningschefen presenterar inför 
budgetprocessen 2019–2021 för varje 
verksamhetsområde sina förslag till 
förändringar, även en generell effektivisering 
för vissa verksamheter. Förslagen har tagits 
fram i samarbete med verksamhetschefer och 
berörda tjänstemän på 
förvaltningsövergripande nivå och 
kännetecknas av ett helhetstänk. 

Inom förskola och grundskola föreslås i första 
hand verksamhetsförändringar av strukturell 
art, med ett antal omflyttningar av 
verksamhet, i vissa fall mellan 
verksamhetsområden. Vissa enheter föreslås 
läggas ned, bl.a. mindre enheter inom 
grundskolan och provisoriska förskolenheter. 

Inom gymnasieskolan sker en förändring av 
programutbudet där vissa program inte längre 
ska erbjudas. Syftet är att Lindesbergs 
gymnasium på ett effektivt sätt ska erbjuda ett 
utbildningsutbud som motsvarar arbetslivets 
och individens behov. 
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1. Konsekvenser med minskad 
budgetram 8,3 miljoner. 

Nedanstående budgetförändringar kommer att 
antas om kommunfullmäktige beslutar om 
budgetram för Barn- och utbildningsnämnden 
med en minskning med 8,3 miljoner för 2019. 

Fördelning av minskad budgetram 8,3 
miljoner. Strukturella förändringar genom 
verksamhetsavveckling  

Förskola och grundskola                           -2,9 
miljoner 

Programutbud gymnasieskolan                 -2,0 
miljoner 

IM-program   gymnasieskolan                  -1,5 
miljoner 

Minska lokalytor gymnasieskolan             -1,1 
miljoner 

Summa:                                                    -7,5 
miljoner 

Effektivisering om 1% 

Fritidshem                                                 -0,2 
mnkr   

Gemensam verksamhet                             -0,2 
mnkr  

 Central 

 verksamhet                                   -0,15 mnkr   

 Särskola 

 -0,15 mnkr   

Kulturskola                                                -0,1 
mnkr   

Summa:                                                    -0,8 
miljoner 

Konsekvenser för verksamheten 

Förskola och grundskola   

 Minska antalet enheter. 

 Effektivisering av lokaler inom 
förskola / grundskola ger högre 
standard och ändamålsenligare 
lokaler. 

 Ny timplan i grundskolan med 
exempelvis moderna språk redan i åk 
6, ger i förslaget en bättre 
tjänsteplanering och resursutnyttjande. 

  

 En konsekvens är att några elever får 
åka skolskjuts till större skolenheter. 

 Effekter av att minska antalet 
skolenheter ger inte helårseffekt i 
budget 2019 och behöver kombineras 
med andra generella effektiviseringar 
av engångskaraktär. Det kan 
exempelvis handla om inköpsstopp av 
förbrukningsmaterial eller 
korttidsinventarier under år 2019. 

  

Programutbud gymnasieskolan 

 Minska antalet program och 
programinriktningar. 

 Förändringar i programstrukturen görs 
i humanistiska programmet, 
fordonsprogrammet samt restaurang- 
och livsmedelsprogrammet. 

 Konsekvensen blir att gymnasieskolan 
inte har de nämnda 
programmen/inriktningarna i sitt 
utbud och elever från Lindesbergs 
kommun måste söka 
programmen/inriktningarna i annan 
kommun. 

IM-program gymnasieskolan 

 Regeringen har beslutat att 
Introduktionsprogrammet 
preparandutbildningen tas bort från 1 
juli 2019. Programmet byter namn till 
programinriktat val och integreras 
med Introduktionsprogrammet 
individuellt val. 

 Respektive budget för IM-preparand 
och IM-individuellt val slås ihop, och 
minskats från 11 mnkr till 8 mnkr på 
helårseffekt från år 2020, med 
halvårseffekt 2019 (1,5 mnkr). 

 Effekten blir att 
introduktionsprogrammet 
programinriktat individuellt val blir 
bredare. 
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Minska lokalytor gymnasieskolan          

 Avvakta med att bygga nya lokaler för 
fordonsprogram vid Bandygatan. 

 Använd lokalreduceringar för 
besparingar, tidigare utträde ur hus R 
och hus S. Riv delar av hus J och ta 
bort hus T. (1,1 mnkr) 

  

Fritidshem 

 Minska resursfördelningsmodellen 
med 200 tkr. 

 Konsekvensen blir en minskad 
resursfördelning per barn/elev. 

Gemensam verksamhet (förskola, 
grundskola) 

 Minska ramen med ca 1% (200 tkr) 
generellt och ge uppdrag att 
effektivisera. 

 Vid förändrat förslag blir 
konsekvensen att kostnader för 
kompetensutbildning och 
stödfunktioner som vaktmästare, 
elevhälsa och administration måste 
effektiviseras. 

Central verksamhet (hela förvaltningen) 

 Minska ramen med ca 1% (150 tkr) 
generellt och ge uppdrag att 
effektivisera. 

 Internationellt utbyte och 
kompetensutveckling får minskad 
budget. 

Särskola 

 Minska ramen med ca 1% (150 tkr) 
generellt och ge uppdrag att 
effektivisera. 

 Konsekvensen blir en minskad 
resursfördelning per elev. 

Kulturskola                                               

 Minska ramen med ca 1% (100 tkr) 
generellt och ge uppdrag att 
effektivisera. 

 Konsekvensen blir en minskad 
möjlighet att behålla ett brett utbud av 
tjänster/musikinstrument inom 

kulturskolans frivilliga verksamhet. 

 2. Konsekvenser med given budget  

Inledande bakgrund från senaste åren 

 Från 2015 till 2018 har antalet barn i 
förskolan ökat med nästan 75 och i 
grundskolan med drygt 200 elever. 

 De senaste åren har barn- och 
elevökningar i förskola och 
grundskola påverkat 
resursfördelningen och har fungerat 
som indirekt effektivisering, 
motsvarande (15 mnkr av 580 mnkr). 

 För gymnasiet har den stora ökningen 
varit elever på språkintroduktionen. 
Flertalet av dessa elever på 
språkintroduktionen är asylsökande 
och deras skolgång finansieras av 
statsbidrag. Inom några år kommer 
förmodligen ett flertal av dessa elever 
fått uppehållstillstånd och vara 
behöriga till nationellt program på 
gymnasieskolan. 

 Under åren 2017 – 2018 har det blivit 
allt svårare att finna personal med rätt 
behörigheter till förskola och skolan. 
Det handlar om skolledare, 
förskolelärare, lärare, 
fritidspedagoger, specialpedagoger 
och personal till olika funktioner inom 
elevhälsa. 

 Ledarskapet inom förskola och skolan 
är av största vikt för att helheten ska 
fungera. Att behålla och rekrytera 
ledare/chefer är en nyckel till stabilitet 
och utveckling i organisationen. 

 Att vara en attraktiv arbetsgivare är 
avgörande när det gäller att kunna 
behålla och rekrytera behörig 
personal. En annan viktig 
framgångsfaktor är 
kompetensutveckling för redan 
anställd personal. 

 Barn- och utbildningsförvaltningen 
har under de senaste år lyckats att 
minska sina kostnader på olika sätt 
och redovisar för de tre senaste åren 
2015, 2016 och 2017 en budget i 
balans. 
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Konsekvenser i verksamheterna med given 
ram 

 Förskolan 

Under 2019 är behovet av platser i förskolan 
fortsatt stort och förväntas öka något. Detta 
löses genom att ta in fler barn i grupperna, 
vilket inte är förenligt med nya riktlinjer från 
Skolverket. 

Tänkbara konsekvenser på grund av ökat 
barnantal med given budget: • Större 
barngrupper och lägre personaltäthet• 
Försämrad kvalitet• Risk för ökad 
sjukskrivning av personal• Stöd till barn med 
särskilda behov riskerar att minska. 

Grundskolan 

Förändringen i form av ökat antal elever i 
grundskolan de senaste åren har redan gjort en 
indirekt besparing. Nyanlända elever har till 
stor del stått för elevökningen. Lindesbergs 
kommun har idag en grundskola med låg 
måluppfyllelse i åk 9. Av den anledningen är 
det särskilt illa att göra ytterligare 
neddragningar i grundskolan. 

Speciellt svårt är det att ytterligare begränsa 
medlen som rör elever med särskilda behov 
(tilläggsbelopp). 

Tänkbara konsekvenser av ökat elevantal med 
given budget: • Ökad arbetsbelastning för 
flera olika yrkesgrupper• Lägre lärartäthet 
som ger större undervisningsgrupper• Risk för 
ökad sjukskrivning av personal• Försämrad 
kvalitet på undervisningen• Stödet till barn 
som har särskilda behov riskerar att minska. 

Gymnasieskolan 

Gymnasieskolan i Lindesberg är ytterst viktig 
för kommunens innevånare. Inte minst viktigt 
är att skapa en god kvalitet på utbildningen så 
att många ungdomar väljer Lindeskolan och 
att ha ett utbud av program som motsvarar 
arbetslivets kompetensförsörjning. Prognosen 
för hösten 2018 blir en fortsatt ökning av 
elever som söker till nationella program på 
Lindeskolan och vi kan troligen förvänta oss 
en elevökning även till hösten 2019.  

Vilket innebär fyllda program och att även 
vissa program kan behöva dubbleras. 

Konsekvenser av bibehållen ram och stor 

elevökning: • Ökad arbetsbelastning för flera 
olika yrkesgrupper• Lägre lärartäthet som ger 

större undervisningsgrupper• Risk för ökad 

sjukskrivning av personal• Försämrad kvalitet 

på undervisningen• Ökad risk för att elever 

inom kommunen och övriga 
upptagningsområdet väljer andra 
gymnasieskolor. 

 Omvärldsfaktorer 

Med given budget och inga kompensationer 
för kostnadsökningar i verksamheter som 
Barn- och utbildningsnämnden inte direkt 
ansvarar för. 

Måltidskostnader 

Måltidsenheten ansvarar för att servera 
måltider i förskolan, grundskolan och 
gymnasieskolan. Enhetens kostnader har ökat 
de senaste åren och Barn- och 
utbildningsförvaltningen förväntas med given 
ram kunna betala ökade kostnader för 
måltider. 

Skolskjutskostnader Länstrafikens kostnader 
ökas med en indexuppräkning varje år och 
förvaltningen kompenseras inte för denna 
ökning. Ökat elevantal i skolan medför också 
att fler elever har behov av skolskjuts. 
Timplan i grundskola och gymnasieskola 
Förändringar i timplan både i grundskolan 
och gymnasieskolan aviseras från regeringen. 
Kommunerna kompenseras via generella 
statsbidrag. 

Barn- och utbildningsförvaltningen bör inte 
åläggas nya arbetsuppgifter utan att samtidigt 
få finansiering för dessa. Kommunstyrelsen 
bör i budgetram kompensera Barn- och 
utbildningsnämnden för de kostnader som 
uppstår i samband statliga beslut. 
Digitalisering 

Skolan ska vara ”digitaliserad” år 2021.Det 

kräver vissa investeringar och 
utbildningsinsatser. Det kan innebära både 
minskade och ökade kostnader för 
förvaltningen. På kort sikt förväntas 
initialkostnader, för fortbildning och 
pilotprojekt med 1:1 lösning (en dator till 
varje elev) och digitala läromedel. I en 
framtid kommer digitaliseringen innebära 
effektiviseringar och kvalitetsförbättringar. 
Kompetensförsörjning 
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I en snar framtid kommer det bli en större 
konkurrens om behöriga lärare. Det kan 
innebära kostnadsökningar och andra 
alternativ för att kunna bemanna upp 
klassrummen med behörig personal. 

Nämnden beslutar att konsekvensbeskriva hur 
ytterligare ramminskning till budget 2019 
genom att besluta minska ram med 0,7 Mnkr 
Fritidsklubb (Grundskolan) och minska ram 
0,3 Mnkr interkommunala kostnader 
(Gymnasieskolan). 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har presenterat 
konsekvensbeskrivning för beslut i maj 2018 
på minskad ram på 8,3 mnkr. Beslut i maj i 
Barn- och utbildningsnämnden. 

Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningar 
ska ta fram ytterligare besparingsförslag och 

konsekvensbeskrivning. För Barn- och 
utbildningsnämnden innebär det ytterligare 
minskad ram på 1 mnkr till 2019. 

Ärendets beredning 

Föredragande och beslut i Barn- och 
utbildningsnämnden 2018-08-13. 

Information till central samverkansgrupp 
(BUF) 2018-08-10 

Framtagning av alternativ till ramminskning 
förvaltningens ledningsteam 2018-06-19 

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till 
beslutet 

Förvaltningen har tagit fram alternativ och 
beslut fattat i nämnden 

 

 

Effektiviseringar (tkr) Budget 2019 VP 2020 VP 2021 

Förskola -900 -900 -900 

Grundskola -2 000 -2 000 -2 000 

Gymnasieskola -4 600 -4 600 -4 600 

Fritidshem -200 -200 -200 

Gemensam verksamhet -200 -200 -200 

Central verksamhet -150 -150 -150 

Särskola -150 -150 -150 

Kulturskola -100 -100 -100 

Fritidsklubb Björkhagaskolan -700 -700 -700 

Interkommunala kostnader -300 -300 -300 

Ospecificerade effektiviseringar  -7 000 -7 000 

Totalt -9 300 -16 300 -16 300 
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Budgetram 2019–2021 

Nettoram Mnkr Budget 2018 Budget 2019 VP 2020 VP 2021 

Grundskola 225,7 233,0 241,6 241,7 

Förskola 140,4 139,5 139,5 139,5 

Gymnasieskola 128,4 122,7 123,2 123,1 

Fritidshem 22,8 22,6 22,6 22,6 

Gemensam verksamhet 23,1 21,1 21,1 21,1 

Central verksamhet 17,7 17,6 17,6 17,6 

Förskoleklass 13,2 13,2 13,2 13,2 

Grundsärskola 10,9 10,4 10,4 10,4 

Kulturskola 8,4 8,3 8,3 8,3 

Gymnasiesärskola 4,7 5,0 5,0 5,0 

Fritidsgård 1,5 1,5 1,5 1,5 

Fritidsklubb 
Björkhagaskolan 

 
0,7 0,7 0,7 

Interkommunala 
kostnader 

 
-0,3 -0,3 -0,3 

Ospecificerad 
effektivisering 

 
 -7,0 -7,0 

Totalsumma 596,9 594,2 596,4 596,4 

 

Investeringar 

Projekt Budget 2019 VP 2020 VP 2021 

Undervisningsinventarier Björkhagaskolan 2,2   

Undervisningsinventarier Brotorpsskolan  3,5 1,5 

Undervisningsinventarier Lindbackaskolan   19,8 

Ny förskolestruktur   1,0 

Ny grundskolestruktur  1,0  

Ny gymnasiestruktur  1,0 0,5 

Totalt 2,2 5,5 22,8 
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Inriktningsmål 
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3.9 Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

Förutsättningar och framtida utmaningar 

Samhällsbyggnadsnämnden och dess 
förvaltning är fortsatt inne en expansiv fas 
med en stor ärendemängd inom samtliga 
verksamhetsområden. I grunden något positivt 
och befäster Bergslagens positiva utveckling 
för tillfället. Samtliga enheter inom 
förvaltningen upplever dock en sårbarhet då 
arbetsbelastningen är relativt hög. 

För tillfället är förvaltningen inne i flertalet 
rekryteringsprocesser då personal antingen 
kommer gå i pension, föräldraledighet eller 
valt att sluta för att gå vidare till nya 
utmaningar. Än så länge har förvaltningen 
lyckats väl med att ersätta med ny kompetens 
men år av hög byggtakt börjar märkas inom 
framför allt stadsarkitektkontoret. Även 
enheten för livsmedelskontroll har för tillfället 
en hög personalomsättning. 

På en relativt liten förvaltning som 
samhällsbyggnadsförvaltningen blir 
kompetensbrist och personalomsättning 
svårare att hantera än om förvaltningen haft 
ett större ansvarsområde och mer personal. 
Nämnden bevakar utvecklingen noggrant och 
förvaltningens ledning har fortsatt fokus på 
det systematiska arbetsmiljöarbetet och 
arbetsbelastningen generellt i syfte att öka 
trivsel och välmående. 

Samhällsbyggnadsnämndens prioritering att 
korta handläggningstiden för bygglov 
fortsätter. Satsningen på ett ökat antal 
bygglovshandläggare samt det 
effektiviseringsarbete som 
stadsarkitektkontoret bedrivit under flera år 
har nu renderat i att handläggningstiderna mer 
än halverats. Den positiva utvecklingen ska 
befästas och fortgå. 

Livsmedel når för tillfället inte upp i den 
planerade kontrolltiden som ska utföras. 
Personalsituationen på enheten har varit 
ansträngd under många år på grund av hög 
sjukfrånvaro. Samhällsbyggnadsnämnden har 
gett förvaltningen i uppdrag att hantera 
enhetens utmaningar och komma i balans med 

kontrolltiden. Enheten utökas under 2018 med 
en extra inspektör. Nämnden kommer noga 
bevaka utvecklingen av kontrolltiden under 
året. 

Kommunernas detaljplanebehov under 
kommande år inventerades under år 2017. 
Förvaltningen går under 2018 in i en ny 
inventeringsfas med kommunerna för att 
diskutera behoven år 2021. Diskussioner 
pågår att utöka planavdelningen inom 
stadsarkitektkontoret för att bättre möta det 
eftersatta arbetet inom kommunerna med att 
planlägga utifrån behov. Under 2018 går 
mark- och exploateringsfrågorna över till 
förvaltningen vilket ytterligare kommer stärka 
planavdelningens arbete. 

Miljö- och hälsoskydd följer uppsatt 
tillsynsplan och når de mål som nämnden satt 
upp. Kontrollen av enskilda avlopp är dock ett 
område som fortsatt saknar erforderliga 
resurser. Det finns också ett mycket stort antal 
förorenade områden som skulle behöva 
undersökas och saneras. Med nuvarande 
resurser kan förvaltningen inte initiera nya 
projekt, utan arbetet inriktas på objekt som 
ska exploateras eller som är av mer akut 
karaktär. 

Föreslagen mål och budget för 2019 för 
Samhällsbyggnadsnämnden samt 
verksamhetsplan 2020–2021 indikerar en 
sänkning av ramanslaget på 1 procent eller 
0,1 mnkr för 2019. Sänkningen härrör sig från 
det effektiviseringskrav som 
kommunstyrelsen fattat beslut om och som 
ska gälla alla nämnder. Nämnden kommer 
sänka debiteringen med motsvarande 1 
procent till övriga medlemskommuner. 
Effektiviseringskravet bedöms ha liten 
påverkan på nämndens budget då det 
förbereds ett antal förslag under året som 
snarare stärker nämndens och förvaltningens 
ekonomi under 2019. Nämnden och 
förvaltningen är i hög grad finansierad av 
externa intäkter såsom avgifter från beslut och 
dessa lär behöva öka kommande år.
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Effektiviseringar (tkr) Budget 2019 VP 2020 VP 2021 

Effektivisera genom att i ökad gran rekrytera 
själva och inte använda externt 
rekryteringsstöd, betalkanaler 

-200 -200 -200 

vara Lindesbergs del 100 tkr    

Totalt                             -200                               -200                              -200 

Budgetram 2019–2021 

Nettoram Mnkr Budget 2018 Budget 2019 VP 2020 VP 2021 

Nämnd, administration 4,8 4,8 4,8 4,8 

Mätningskontor 1,3 1,3 1,3 1,3 

Stadsarkitektkontor 1,3 1,3 1,3 1,3 

Miljökontor 2,1 2,1 2,1 2,1 

Livsmedel, 
alkoholtillstånd 

0,8 
0,8 0,8 0,8 

Bostadsanpassning, 
Lindesberg 

2,7 
2,7 2,7 2,7 

Mark- och exploatering 0,0 0,0 0,0 0,0 

Effektivisering 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 

Totalsumma 13,0 12,9 12,9 12,9 

Investeringar 

Projekt Budget 2019 VP 2020 VP 2021 

Byte av bil mätningskontoret 0,0 0,5 0,5 

Totalt                             0,5                            0,5 

Mätningskontoret behöver byta ut en bil under år 2020 och en bil år 2021 till en kostnad av 0,5 
Mnkr per bil. 
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Inriktningsmål 
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3.10 Revision 

Nettoram Mnkr Budget 2018 Budget 2019 VP 2020 VP 2021 

Revision 0,9 0,9 0,9 0,9 

Totalsumma                               0,9                                                 0,9                               0,9                                0,9 
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
BERGSLAGEN  

 Sammanträdesdatum Sida 

Direktionen   2020-02-28                                                 8 

 Justerares sign 

 
 

  Protokollsutdrag till 

 Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 
 

 
 
 
  SBB2019-012 
 
 
§ 9 
 
Remissyttrande, motion om upprustning av badplats vid Aspasjön 
Lindesbergs kommun 
 

Direktionens beslut 
Beslutar att anta förslag till remissyttrande gällande motion om upprustning  
av badplats vid Aspasjön i Gusselby, Lindesbergs kommun. 

 

Beskrivning av ärendet 
Intill riksväg 68, norr om Lindesberg, ca 3 km norr om Gusselby finns  
badplatsen Aspabadet som har funnits länge. Den finns med i kommunens 
badplatsförteckning. 
P-plats finns och efter några hundra meter finns badet med gräsytor att vistas 
på. Miljöpartiet de gröna vill att Aspabadet upprustas snarast och säkerställs 
inför kommande badsäsong, eftersom underhållet på denna badplats är efter-
satt, igenvuxet, badbrygga borttagen m.m. 

 

 

Yttrande från park/ idrott 
P g a besparingsåtgärder för 2019 tog KS 2018/148–27 beslut att avveckla 
fyra stycken naturbadplatser. En av dessa fyra var Aspabadet.  
 

För ärendet aktuella handlingar 

Motion 
 
________ 
 
 
För åtgärd: 
Lindesbergs kommun 

 
 
 
 
 
 
 

KS 2019/314-5
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 Protokollsutdrag 19 (30) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-04-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §57/21   Dnr: KS 2019/314 

 

Motion från Inger Griberg (MP) om upprustning av 

badplats vid Aspasjön i Gusselby 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Besvara motionen utifrån det beslut som 
kommunfullmäktige tog 2018 gällande 
besparingsåtgärder för 2019 om att bland annat avveckla 
fyra stycken naturbadplatser där Aspabadet var en av 
dessa.   

Ärendebeskrivning 

I november 2019 inkom Inger Griberg (MP) med en motion 
upprustning av badplats vid Aspasjön i Gusselby. I motionen 
ville man: 

 Att badet vid Aspasjön upprustas snarast och säkerställs 
inför kommande badsäsong 

 Att denna plats blir en fortsatt fin rast- och badplats både 
för boende och förbipasserande längs 68:an 

 Att både djur- och naturmiljö skyddas längs den 
spännande och vackra promenadvägen fram till 
Aspasjöns badvik 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Besvara motionen utifrån det beslut som 
kommunfullmäktige tog 2018 gällande 
besparingsåtgärder för 2019 om att bland annat avveckla 
fyra stycken naturbadplatser där Aspabadet var en av 
dessa.   

 

 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-04-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

För åtgärd: 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 

Inger Griberg (MP) 
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Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2019/223 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
Simon Ljunggren 
 0581-810 80 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige           
           

Detaljplan för Hästen 12 med flera, före detta Kristinaskolan i 

Lindesberg, Lindesbergs kommun 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

 Anta detaljplan för Hästen 12 med flera (Kristinaskolan) i Lindesberg, 
Lindesbergs kommun. 

Beslutet ska justeras omedelbart.  

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har på uppdrag av 
Lindesbergsbostäder AB arbetat fram ett förslag till detaljplan för Hästen 12 
m.fl. (Kristinaskolan). 

Syftet med planläggningen är i huvudsak att möjliggöra bostäder i 
Kristinaskolans befintliga byggnader samt att möjliggöra för uppförande av 
ytterligare ny bostadsbyggelse inom skolområdet. Planläggningen syftar 
också till att långsiktigt bevara de kulturmiljö-värden som finns för 
byggnaderna inom planområdet samt att säkerställa att ny bebyggelse 
utformas och placeras med hänsyn till de övergripande kulturmiljövärden 
som finns inom centrala Lindesberg. Detta då stora delar av centrala 
Lindesberg utgör område av riksintresse för kulturmiljövård. 

Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 2019-07-12 – 2019-08-
30. Därefter har förslaget varit utsänt på granskning under tiden 2020-07-09 
– 2020-09-04. Se granskningsutlåtande för Länsstyrelsens 
granskningsyttrande samt övriga synpunkter inkomna under 
granskningsskedet. 

 

Martin Lindström Simon Ljunggren 
Förvaltningschef Samhällsplanerare 

För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Bilagor: 

Här redovisar du bilagor 



§57/21 Enkel fråga från Nils Detlofsson (L) om  att begränsa säkerhets- och miljöproblemen med vattenskotrar - KS 2021/98-2 Enkel fråga från Nils Detlofsson (L) om  att begränsa säkerhets- och miljöproblemen med vattenskotrar : Enkel fråga från Nils Detlofsson (L) om  att begränsa säkerhets- och miljöproblemen med vattenskotrar

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2021/98 

 Kanslienheten 
Anna Lundström 
 0581-810 30 
anna.lundstrom@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunfullmäktige 

Enkel fråga från Nils Detlofsson (L) om att begränsa säkerhets- 

och miljöproblemen med vattenskotrar 

Förslag till beslut 

Den enkla frågan ställs och besvaras. 

Ärendebeskrivning 

Nils Detlofsson (L) har inkommit med en fråga om hur kommunledningen 
jobbar med säkerhets- och miljöproblemen med vattenskotrar. Frågan 
handlar framförallt om vattenskotrar i Lindesjön. 
 

Henrik Arenvang Anna Lundström 
Förvaltningschef Handläggare 



§57/21 Enkel fråga från Nils Detlofsson (L) om  att begränsa säkerhets- och miljöproblemen med vattenskotrar - KS 2021/98-2 Enkel fråga från Nils Detlofsson (L) om  att begränsa säkerhets- och miljöproblemen med vattenskotrar : Enkel fråga om att begränsa säkerhets- och miljöproblemen med vattenskotrar

Inskickat av: NILS DETLOFSSON
(Signerad)

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#9769

Datum
2021-04-19 11:04

Ärendenummer: #9769 | Inskickat av: NILS DETLOFSSON (signerad) | Datum: 2021-04-19 11:04

 Notifieringar
E-post

 E-postadress
nils.detlofsson@Lindesberg.se

 Telefon

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn
NILS DETLOFSSON

Lämna motion, interpellation eller enkel fråga till kommunfullmäktige

1. Lämna motion, interpellation eller enkel enkel fråga till kommunfullmäktige

Ange vad du vill lämna in
Här anger du om det är en motion, interpellation eller enkel fråga som du vill lämna in. Du kan endast lämna in ett ärende per e-
tjänst.

Enkel fråga

Här skriver du din enkla fråga
Vad gör kommunledningen för att begränsa säkerhets- och miljöproblemen med vattenskotrar i kommunen nu inför sommaren? 
Problemet med vattenskotrar har eskalerat under de senaste åren och är f n som störst i Lindesjön.

2. Ange dina kontaktuppgifter

Ange dina kontaktuppgifter
Du måste vara ledamot eller tjänstgörande ersättare för att kunna lämna in en motion, interpellation eller enkel fråga. 

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.

NILS DETLOFSSONNamn: 
Person ID: 

2021-04-19 11:04Datum: 
CDEEE535A57CEB0AAF0CB4CCBA025F479E5E1D60Signerad checksumma: 

KS 2021/98-1



§58/21 Hyresavgifter för gruppbostäder LSS inom funktionsstöd i socialförvaltningen - KS 2021/40-2 Hyresavgifter för gruppbostäder LSS inom funktionsstöd i socialförvaltningen : Hyresavgifter för gruppbostäder LSS inom funktionsstöd i socialförvaltningen

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

   1 (1) 

    KS 2021/40 

    

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 31 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen                         
Kommunfullmäktige 
           

 

Hyresavgifter för gruppbostäder LSS inom funktionsstöd i 

socialförvaltningen 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

 Anta höjning från och med 1 juni 2021 av hyresavgifter med 2,0% för 
de gruppbostäder som tillhör Funktionsstöd  

 Hyran ska därefter beslutas årligen enligt index som bostadsbolaget 
beslutar. 

Ärendebeskrivning 

Inom Funktionsstöds gruppboenden ska kommunens kostnad för bostaden 
finansieras av hyresintäkter och i vissa fall även en del av 
gemensamhetsutrymmet. Undantaget är Rönnliden som är en nyproduktion 
där hyran istället är i nivå med motsvarande nyproduktioner i kommunen. 

Merparten av Funktionsstöds boenden hyr förvaltningen från det kommunala 
fastighetsbolaget LIBO. En uppräkning av hyran föreslås därför med 2020 års 
hyreshöjning 2,0 % avseende hyrorna för 2021 då ingen höjning gjordes 
föregående år. Hyran föreslås fortsättningsvis justeras årligen utifrån det 
index som fastighetsbolaget beslutar. Hyreshöjningen för 2021 är ännu inte 
klar för LIBO. 

Vård och omsorg har inte haft någon hyreshöjning sedan 2014. En översyn av 
nivån på eventuell hyresjustering anser förvaltningen vara nödvändig. De 
särskilda boendena hyrs av FALAB som har en annan nivå på hyreshöjningen 
än LIBO samt att de inte har ett självkostnadspris per lägenhet i faktisk hyra. 

 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef Funktionsstöd 
Verksamhetschef Vård och omsorg 
Ekonom 

Bilagor: 

Protokollsutdrag SN § 21/21 



§58/21 Hyresavgifter för gruppbostäder LSS inom funktionsstöd i socialförvaltningen - KS 2021/40-2 Hyresavgifter för gruppbostäder LSS inom funktionsstöd i socialförvaltningen : SN § 21 Hyresavgifter för gruppbostäder LSS inom funktionsstöd i socialförvaltningen

 Protokollsutdrag 18 (31) 

 Sammanträdesdatum:  
Socialnämnden 11.02.2021  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §21/21   Dnr: SN 2021/6 
 
Hyresavgifter Socialförvaltningen 
Beslut 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige  

 Anta en höjning 2021 av hyresavgifterna med 2,0% för de 
gruppbostäder som tillhör Funktionsstöd och därefter årligen 
räkna upp hyran enligt index som bostadsbolaget beslutar.  

 Ge förvaltningen i uppdrag att se över en hyreshöjning för de 
särskilda boenden som tillhör Vård och Omsorg. 

Ärendebeskrivning 

Inom Funktionsstöds gruppboenden ska kommunens kostnad 
för bostaden finansieras av hyresintäkter och i vissa fall även en 
del av gemensamhetsutrymmet. Undantaget är Rönnliden som 
är en nyproduktion där hyran istället är i nivå med motsvarande 
nyproduktioner i kommunen. 

Merparten av Funktionsstöds boenden hyr förvaltningen från 
det kommunala fastighetsbolaget LIBO. En uppräkning av hyran 
föreslås därför med 2020 års hyreshöjning 2,0 % avseende 
hyrorna för 2021 då ingen höjning gjordes föregående år. Hyran 
föreslås fortsättningsvis justeras årligen utifrån det index som 
fastighetsbolaget beslutar. Hyreshöjningen för 2021 är ännu inte 
klar för LIBO. 

Vård och omsorg har inte haft någon hyreshöjning sedan 2014. 
En översyn av nivån på eventuell hyresjustering anser 
förvaltningen vara nödvädig. De särskilda boendena hyrs av 

KS 2021/40-1



§58/21 Hyresavgifter för gruppbostäder LSS inom funktionsstöd i socialförvaltningen - KS 2021/40-2 Hyresavgifter för gruppbostäder LSS inom funktionsstöd i socialförvaltningen : SN § 21 Hyresavgifter för gruppbostäder LSS inom funktionsstöd i socialförvaltningen

 Protokollsutdrag 19 (31) 

 Sammanträdesdatum:  
Socialnämnden 11.02.2021  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

FALAB som har en annan nivå på hyreshöjningen än LIBO samt 
att de inte har ett självkostnadspris per lägenhet i faktisk hyra. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden föreslå kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige  

 Att anta en höjning 2021 av hyresavgifterna med 2,0% för de 
gruppbostäder som tillhör Funktionsstöd och därefter årligen 
räkna upp hyran enligt index som bostadsbolaget beslutar.  

 Att ge förvaltningen i uppdrag att se över en hyreshöjning för de 
särskilda boenden som tillhör Vård och Omsorg. 

 
För åtgärd: 
Verksamhetschef funktionsstöd 
Verksamhetschef Vård och omsorg  
Ekonom 
 
_____ 

 



§58/21 Hyresavgifter för gruppbostäder LSS inom funktionsstöd i socialförvaltningen - KS 2021/40-2 Hyresavgifter för gruppbostäder LSS inom funktionsstöd i socialförvaltningen : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 20 april 2021 KS § 53 - Hyresavgifter för gruppbostäder LSS inom funktionsstöd i socialförvaltningen

 Protokollsutdrag 12 (30) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-04-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §53/21   Dnr: KS 2021/40 

 

Hyresavgifter för gruppbostäder LSS inom 

funktionsstöd i socialförvaltningen 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Anta höjning från och med 1 juni 2021 av hyresavgifter 
med 2,0% för de gruppbostäder som tillhör 
Funktionsstöd 

 Hyran ska därefter beslutas årligen enligt index som 
bostadsbolaget beslutar. 

Ärendebeskrivning 

Inom Funktionsstöds gruppboenden ska kommunens kostnad 
för bostaden finansieras av hyresintäkter och i vissa fall även en 
del av gemensamhetsutrymmet. Undantaget är Rönnliden som 
är en nyproduktion där hyran istället är i nivå med motsvarande 
nyproduktioner i kommunen. 

Merparten av Funktionsstöds boenden hyr förvaltningen från 
det kommunala fastighetsbolaget LIBO. En uppräkning av hyran 
föreslås därför med 2020 års hyreshöjning 2,0 % avseende 
hyrorna för 2021 då ingen höjning gjordes föregående år. Hyran 
föreslås fortsättningsvis justeras årligen utifrån det index som 
fastighetsbolaget beslutar. Hyreshöjningen för 2021 är ännu inte 
klar för LIBO. 

Vård och omsorg har inte haft någon hyreshöjning sedan 2014. 
En översyn av nivån på eventuell hyresjustering anser 
förvaltningen vara nödvändig. De särskilda boendena hyrs av 
FALAB som har en annan nivå på hyreshöjningen än LIBO samt 
att de inte har ett självkostnadspris per lägenhet i faktisk hyra. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

 Anta höjning från och med 1 juni 2021 av hyresavgifter 
med 2,0% för de gruppbostäder som tillhör 
Funktionsstöd 



§58/21 Hyresavgifter för gruppbostäder LSS inom funktionsstöd i socialförvaltningen - KS 2021/40-2 Hyresavgifter för gruppbostäder LSS inom funktionsstöd i socialförvaltningen : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 20 april 2021 KS § 53 - Hyresavgifter för gruppbostäder LSS inom funktionsstöd i socialförvaltningen

 Protokollsutdrag 13 (30) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-04-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 Hyran ska därefter beslutas årligen enligt index som 
bostadsbolaget beslutar. 

_____ 
 
För åtgärd: 

Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef Funktionsstöd 
Verksamhetschef Vård och omsorg 
Ekonomi 

 

 



§59/21 Redovisning kommunalt partistöd 2019 - KS 2020/19-14 Redovisning kommunalt partistöd 2019 :

Filen hittades inte. Den är antingen borttagen eller utcheckad



§59/21 Redovisning kommunalt partistöd 2019 - KS 2020/19-14 Redovisning kommunalt partistöd 2019 : Redovisning kommunalt partistöd 2019

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

2021-03-15  KS 2020/19 

 Kanslienheten 
Anna Lundström 
 0581-810 30 
anna.lundstrom@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen 
 

Redovisning kommunalt partistöd 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna utbetalning av 
kommunalt partistöd för Landsbygdspartiet oberoende för år 2020 med en 
summa av 33 110 kr. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 8 juni 2020 att Landsbygdspartiet 
oberoende skulle inkomma med en redovisning av hur de använt sitt medel 
för 2019 innan de betalar ut partistöd för 2021. När tjänstepersoner arbetat 
vidare med ärendet har det framkommit att Landsbygdspartiet oberoende 
inte fått någon utbetalning för 2019, därför finns det inte någonting att 
rapportera för partiet. 

Henrik Arenvang Anna Lundström 
Komundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreterare 

För kännedom: 

LPO 

Bilagor: 

KF §52/20 
Redovisning av partistöd LPO 



§59/21 Redovisning kommunalt partistöd 2019 - KS 2020/19-14 Redovisning kommunalt partistöd 2019 : Redovisning kommunalt partistöd LandsbygdsPartiet oberoende (LPo) 2019.pdf

KS 2020/19-13



§59/21 Redovisning kommunalt partistöd 2019 - KS 2020/19-14 Redovisning kommunalt partistöd 2019 : Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 8 juni 2020 KF § 52 - Redovisning kommunalt partistöd 2019

LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 20 (33) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunfullmäktige 2020-06-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§52/20   Dnr: KS 2020/19 

 

Redovisning kommunalt partistöd 2019 
 

Beslut 

 

Kommunfullmäktige godkänner utbetalning av partistöd för 
2021 till partierna enligt följande: 
 
Socialdemokraterna 217 580 kr 
Sverigedemokraterna 146 630 kr 
Moderaterna 132 440 kr 
Centerpartiet 104 060 kr 
Miljöpartiet 33 110 kr 
Vänsterpartiet 61 490 kr 
Liberalerna 33 110 kr 
Kristdemokraterna 47 300 kr 
 
Partistöd för Landsbygdspartiet oberoende behandlas när 
partiet inkommer med redovisning för 2019. 
 
Ärendebeskrivning 

Från och med 1 februari 2014 har nya regler för partistöd i 
kommunallagen trätt i kraft, dessa ska gälla från och med 2015-
01- 01. Utifrån detta beslutade kommunfullmäktige § 161/2014 
att anta nya riktlinjer för kommunalt partistöd i Lindesbergs 
kommun.  
 
I kommunens riktlinjer för partistöd samt i kommunallagens 1 
kap 12 § står det att beslut om att betala ut partistöd ska fattas 
av fullmäktige minst en gång per år. Det står även att om 
redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till 
kommunstyrelsen senast den 31 maj utbetalas inget stöd för 
nästkommande år.  
 
Redovisning och granskningsrapport 2019 saknas från 
Landsbygdspartiet oberoende per den 15 maj 2020 Övriga 
partier som är representerade i kommunfullmäktige har lämnat 
in redovisning och granskningsrapport för 2019.  
 
Partistödet betalas årligen ut i förskott, senast 1 september.  
 
Väljer kommunfullmäktige att godkänna redovisning och  
granskning ska partistöd för 2021 betalas ut enligt följande: 
 



§59/21 Redovisning kommunalt partistöd 2019 - KS 2020/19-14 Redovisning kommunalt partistöd 2019 : Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 8 juni 2020 KF § 52 - Redovisning kommunalt partistöd 2019

LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 21 (33) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunfullmäktige 2020-06-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Socialdemokraterna 217 580 kr 
Sverigedemokraterna 146 630 kr 
Moderaterna 132 440 kr 
Centerpartiet 104 060 kr 
Miljöpartiet 33 110 kr 
Vänsterpartiet 61 490 kr 
Liberalerna 33 110 kr 
Kristdemokraterna 47 300 kr 
 

Partistödet består av:  
 
Ett grundstöd, som uppgår till 40 % av prisbasbeloppet  
Ett mandatstöd, som uppgår till 30 % av prisbasbeloppet  
Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 

Kommunfullmäktige godkänner utbetalning av partistöd för 
2021 till partierna enligt följande: 
 
Socialdemokraterna 217 580 kr 
Sverigedemokraterna 146 630 kr 
Moderaterna 132 440 kr 
Centerpartiet 104 060 kr 
Miljöpartiet 33 110 kr 
Vänsterpartiet 61 490 kr 
Liberalerna 33 110 kr 
Kristdemokraterna 47 300 kr 
 
Vänsterpartiets partistöd betalas ut enbart om partiet inkommer 
med revisionsrapport senast till kommunfullmäktiges 
sammanträde i juni 2020. 
 
Partistöd för Landsbygdspartiet oberoende behandlas när 
partiet inkommer med redovisning för 2019. 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Arnold Bengtsson (S) föreslår att utbetalning sker 
till vänsterpartiet då de inkommit med revisionsrapport i tid till 
kommunfullmäktiges sammanträde. 
 
Beslutsgång 

 



§59/21 Redovisning kommunalt partistöd 2019 - KS 2020/19-14 Redovisning kommunalt partistöd 2019 : Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 8 juni 2020 KF § 52 - Redovisning kommunalt partistöd 2019

LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 22 (33) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunfullmäktige 2020-06-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt 
kommunstyrelsens förslag med Arnold Bengtsson (S) 
ändringsförslag och finner att förslaget godkänns. 
_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

Ekonomienheten 
 

För kännedom 

Partierna i kommunfullmäktige 
 

 

 



§59/21 Redovisning kommunalt partistöd 2019 - KS 2020/19-14 Redovisning kommunalt partistöd 2019 : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 20 april 2021 KS § 56 - Redovisning kommunalt partistöd 2019

 Protokollsutdrag 18 (30) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-04-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §56/21   Dnr: KS 2020/19 

 

Redovisning kommunalt partistöd 2019 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
utbetalning av kommunalt partistöd för Landsbygdspartiet 
oberoende för år 2020 med en summa av 33 110 kr. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 8 juni 2020 att 
Landsbygdspartiet oberoende skulle inkomma med en 
redovisning av hur de använt sitt medel för 2019 innan de 
betalar ut partistöd för 2021. När tjänstepersoner arbetat vidare 
med ärendet har det framkommit att Landsbygdspartiet 
oberoende inte fått någon utbetalning för 2019, därför finns det 
inte någonting att rapportera för partiet. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
utbetalning av kommunalt partistöd för Landsbygdspartiet 
oberoende för år 2020 med en summa av 33 110 kr. 

_____ 
 
Meddelas för åtgärd 

Kommunsekreterare 

För kännedom 

LPO 
 

 



§59/21 Redovisning kommunalt partistöd 2019 - KS 2020/19-15 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 20 april 2021 KS § 56 - Redovisning kommunalt partistöd 2019 : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 20 april 2021 KS § 56 - Redovisning kommunalt partistöd 2019

 Protokollsutdrag 18 (30) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-04-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §56/21   Dnr: KS 2020/19 

 

Redovisning kommunalt partistöd 2019 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
utbetalning av kommunalt partistöd för Landsbygdspartiet 
oberoende för år 2020 med en summa av 33 110 kr. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 8 juni 2020 att 
Landsbygdspartiet oberoende skulle inkomma med en 
redovisning av hur de använt sitt medel för 2019 innan de 
betalar ut partistöd för 2021. När tjänstepersoner arbetat vidare 
med ärendet har det framkommit att Landsbygdspartiet 
oberoende inte fått någon utbetalning för 2019, därför finns det 
inte någonting att rapportera för partiet. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
utbetalning av kommunalt partistöd för Landsbygdspartiet 
oberoende för år 2020 med en summa av 33 110 kr. 

_____ 
 
Meddelas för åtgärd 

Kommunsekreterare 

För kännedom 

LPO 
 

 



§60/21 Motion från Inger Griberg (MP) om klimatråd i Lindesbergs kommun - KS 2021/128-2 Motion från Inger Griberg (MP) om klimatråd i Lindesbergs kommun : Motion från Inger Griberg (MP) om klimatråd i Lindesbergs kommun

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2021/128 

 Kanslienheten 
Anna Lundström 
 0581-810 30 
anna.lundstrom@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunfullmäktige 

Motion från Inger Griberg (MP) om klimatråd i Lindesbergs 

kommun 

Förslag till beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Inger Griberg (MP) föreslår i en motion att Lindesbergs kommun ska införa 
ett klimatråd. 

Henrik Arenvang Anna Lundström 
Kommundirektör Handläggare 

Bilagor: 

Motionen 



§60/21 Motion från Inger Griberg (MP) om klimatråd i Lindesbergs kommun - KS 2021/128-2 Motion från Inger Griberg (MP) om klimatråd i Lindesbergs kommun : Motion från Inger Griberg (MP) om klimatråd i Lindesbergs kommun

Denna fil är sekretess skyddad

 
 Titel : Motion från Inger Griberg (MP) om klimatråd i Lindesbergs kommun 

 Skyddskod : Allmän handling skyddad enligt Dataskyddsförordningen GDPR 

 Paragraf : Dataskyddsförordningen



§61/21 Medborgarförslag om att bygga en gång och cykelväg mellan Gusselby och Lindesberg - KS 2021/129-3 Medborgarförslag om att bygga en gång och cykelväg mellan Gusselby och Lindesberg : Medborgarförslag om att bygga en gång och cykelväg mellan Gusselby och Lindesberg

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2021/129 

 Kanslienheten 
Anna Lundström 
 0581-810 30 
anna.lundstrom@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 
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Revisorerna 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
 
För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

 
Förstudie av bygglovsarbetet  
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lindesbergs kommun har PwC genomfört en 
förstudie avseende bygglovsverksamheten. Syftet med förstudien är att undersöka om det 
finns risk för brister inom samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens arbete med bygglov. 
 
I förstudien identifierar vi ett antal risker men vi kan samtidigt konstatera att 
förvaltningen/nämnden också identifierat de flesta av dessa. Revisorerna avser inte i inleda 
en fortsatt granskning av bygglov under 2021. Vi vill dock förmedla nedanstående risker som 
vi bedömer har påverkat och fortsatt kan påverka nämndens arbete negativt. De främsta 
riskområdena vi ser i förstudien är: 
 

• Implementeringen av den nya styrmodellen - Det är viktigt att en samsyn med de 
andra medlemskommunerna nås som grund till en ändamålsenlig budgetprocess och 
styrning av verksamheten.  

• Föråldrade detaljplaner i kommunerna - Vår bedömning är att föråldrade detaljplaner 
påverkar verksamheten negativt. Nämnden bör i samverkan med respektive 
kommunstyrelse initiera uppdrag om att göra en kartläggning och prioritering av 
vilka detaljplaner som bör aktualiseras. Detta underlättar sedan frågan om 
finansiering.  

• Nämndens närvaro och utvecklingsarbetet rörande kvalitet  - Politikens bristande 
närvaro i olika forum lyfts som en risk i nämndens internkontrollplan. Vi konstaterar 
att det inte är tillfredställande att detta ska behöva vara en risk. Det åligger varje 
ledamot att närvara i så stor utsträckning som möjligt för att kunna fullgöra sitt 
uppdrag och ta ansvar. Vi ser positivt på förvaltningens initiativ i arbetet med ett 
stärkt kundfokus, då det har varit en tydlig brist i nämndens arbete. Det är viktigt att 
det leder till ett systematiskt kvalitetsarbetet. Vi anser att nämnden bör utöka sin 
uppföljning av detta arbete i syfte att stärka dialogen och att tydligare kunna styra 
utvecklingen framåt. En tydligare samsyn mellan nämnd och förvaltning ger även 
bättre förutsättningar för att arbetet ska kunna kommuniceras på ett likartat sätt 
inom respektive kommun.  

 
Utöver ovanstående lämnar vi följande rekommendation: nämnden bör ta fram en rutin för 
avgiftsreducering och utse delegat för uppgiften. 
 
Förstudien har behandlats och godkänts av revisorerna vid sammanträdet 2021-03-04. 
 
Revisorerna har beslutat att överlämna rapporten till samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
med önskan om kommentarer senast 2021-05-20. 
 
Svaret skall ställas till revisorerna samt PwC, Tobias Bjöörn, Box 885, 721 23 Västerås. 
 
FÖR REVISORERNA 

 

Ulla-Britt Norgren 

Ordförande 

KS 2020/65-6
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Sammanfattning
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På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lindesbergs kommun har PwC genomfört en förstudie avseende bygglovsverksamheten. Syftet med förstudien är att 

undersöka om det finns risk för brister inom samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens arbete med bygglov.

I förstudien identifierar vi ett antal risker men vi kan samtidigt konstatera att förvaltningen/nämnden också identifierat de flesta av dessa. Vi ser i nuläget inte behovet av 

att revisorerna bör genomföra en fördjupad granskning inom området. Det är dock viktigt att revisorerna bevakar utvecklingen kopplat till de riskområden som berörs 

nedan, inom ramen för sin grundläggande granskning. Nedanstående risker bedömer vi har påverkat och fortsatt kan påverka nämndens arbete negativt. Vi anser som 

nämnt att det finns en god medvetenhet och kännedom om dessa risker, då de nämns i intervjuer och i flera fall även framgår av de underlag vi har tagit del av. 

De främsta riskområdena vi ser i förstudien är:

• Implementeringen av den nya styrmodellen - Det är viktigt att en samsyn med de andra medlemskommunerna nås som grund till en ändamålsenlig budgetprocess 

och styrning av verksamheten. 

• Föråldrade detaljplaner i kommunerna - Vår bedömning är att föråldrade detaljplaner påverkar verksamheten negativt. Nämnden bör i samverkan med respektive 

kommunstyrelse initiera uppdrag om att göra en kartläggning och prioritering av vilka detaljplaner som bör aktualiseras. Detta underlättar sedan frågan om 

finansiering. 

• Nämndens närvaro och utvecklingsarbetet rörande kvalitet - Politikens bristande närvaro i olika forum lyfts som en risk i nämndens internkontrollplan. Vi 

konstaterar att det inte är tillfredställande att detta ska behöva vara en risk. Det åligger varje ledamot att närvara i så stor utsträckning som möjligt för att kunna 

fullgöra sitt uppdrag och ta ansvar. 

– Vi ser positivt på förvaltningens initiativ i arbetet med ett stärkt kundfokus, då det har varit en tydlig brist i nämndens arbete. Det är viktigt att det leder till ett 

systematiskt kvalitetsarbetet. Vi anser att nämnden bör utöka sin uppföljning av detta arbete i syfte att stärka dialogen och att tydligare kunna styra 

utvecklingen framåt. En tydligare samsyn mellan nämnd och förvaltning ger även bättre förutsättningar för att arbetet ska kunna kommuniceras på ett likartat 

sätt inom respektive kommun. 

Utöver ovanstående lämnar vi följande rekommendation

• Nämnden bör ta fram en rutin för avgiftsreducering och utse delegat för uppgiften. 
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Bakgrund

Bygglov krävs, med vissa undantag, för att uppföra nya byggnader, göra

tillbyggnader eller ändra en byggnads ändamål. År 2011 infördes en ny

plan- och bygglag. Lagen ställer bland annat krav på kommunens

effektivitet i samband med handläggning av bygglovsärenden. År 2019

förtydligades bland annat vissa delar som berör handläggningstider för

bygglov.

Kommunfullmäktige har i budget för år 2020 och inom ramen för

grunduppdraget fastställt kvalitetsfaktorer. Inom båda kvalitetsfaktorerna;

God kommunal service och Samverkan mellan kommunen och

näringslivet används nöjd kundindex (NKI) för bygglov, som ett av flera

uppföljningsmått. Öppna jämförelser för år 2019 visar att Lindesbergs

kommun totalt hamnar på plats 168 av totalt 173 medverkande

kommuner. Inom NKI för bygglov hamnar kommunen på plats 147 av

148.

5

Uppdraget
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Uppdraget

Syfte

Syftet med förstudien är att undersöka om det finns risker för brister inom

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens arbete med bygglov. Förstudien 

inriktas mot följande områden:

• Mål för bygglovsarbetet 

• Dokumenterade rutiner för bygglovsarbetet 

• Handläggningstider för bygglov

• Kostnader som tas ut för bygglov

• Nämndens uppföljning avseende bygglovsarbetet

• Nämndens utvecklingsarbete avseende bygglovsarbetet, bland annat 

relaterat till NKI

Avgränsning och metod

Förstudien avser samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen och avgränsas till 

revisionsår 2020 och ovanstående områden. Förstudien har genomförts genom

dokumentstudier och intervjuer med samhällsbyggnadschef, 

stadbyggnadskontorets enhetschef samt två bygglovshandläggare. 

Ett utkast av rapporten har varit föremål för sakgranskning av respondenter

innan färdigställande.
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Politisk organisation 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen är en

gemensam myndighetsnämnd för kommunerna

Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. 

Lindesberg är värdkommun. 

Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag är enligt

reglemente bland annat att fullgöra kommunernas 

uppgifter inom plan- och byggområdet enligt plan-

och bygglagen (PBL) (2010:900). I detta ingår

framför allt frågor om förhandsbesked, bygglov, 

rivningslov och andra liknande beslut. Nämnden ska 

också utöva tillsyn över byggnadsverksamheten och

pröva frågor om olovligt byggande och ansvara för

mätning- och kartverksamhet. Utöver uppgifter inom

byggväsendet har nämnden även ansvar för

exempelvis prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 

livsmedelslagen, alkohollagen och tobakslagen. 

Organisation och ansvarsfördelning 
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Förvaltningsorganisation

Samhällsbyggnadsnämndens förvaltning i

bygglovsfrågor är enheten stadsbyggnadskontoret, 

som är en av tre enheter inom

samhällsbyggnadsförvaltningen.

Stadsbyggnadskontoret är bemannad med sex 

bygglovshandläggare och en enhetschef, tillika

myndighetschef. Handläggare hanterar hela

processen kring nybyggnation, tillbyggnad etc. 

vilket innebär att de förutom bygglovsdelen även

handhar efterföljande delar, såsom startbesked, 

tekniskt samråd och slutbesked. 

Stadsbyggnadskontoret får stöd av

samhällsbyggnadsförvaltningens administrativa

tjänstemannastöd med bland annat fakturering. 
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Ny styrmodellen för Lindesbergs kommun

gäller från 1 januari 2020

Kommunfullmäktige i Lindesberg beslutade i februari

2019 om en ny styrmodell för kommunens ledning och

styrning att gälla från och med 2020. Den nya styr-

modellen tar avstamp i Lindebergs medverkan i SKR:s 

projekt tillitsdelegationen - tillitsbaserad styrning. 

Styrmodellens övergripande syfte är att visa en

gemensam struktur och gemensamma arbetssätt för

styrning och ledning av kommunen och dess

verksamheter. 

Samhällsbyggnadsnämnden har enligt den nya

styrmodellen i uppgift att definiera sitt grunduppdrag och

besluta om kvalitetsfaktorer med tillhörande kvalitets-

indikatorer samt identifiera och besluta om utvecklings-

mål med tillhörande utvecklingsindikatorer för verk-

samheten. Kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål ska 

framgå av en verksamhetsplan. 

I intervju framgår att implementeringen av den nya

styrmodellen är lite av en utmaning internt men främst i

dialogen med de andra medlemskommunerna, då de 

har olika styrmodeller. Detta nämns ha påverkat

samverkan och dialogen i budgetarbetet inför 2021. Vi 

noterar att “Bristande samverkan med externa parter” är 

en identifierad risk i verksamhetsplan 2020 som enligt 

uppgift följs upp av förvaltningsledningen.

Utvecklingsindikatorer för mätning av

måluppfyllelse

Till de tre utvecklingsmålen finns det ett antal knutna

indikatorer för mätning av måluppfyllelse. Till exempel

“Antal kunder som använder e-tjänst” och “Antal

gånger Vision ligger nere kl 07-17” samt “Utbildnings-

budget per anställd”

Vi noterar att indikatorerna inte har målvärden-

/referensvärden för att möjliggöra bedömning av

måluppfyllelse. Enligt intervjuade innehåller den nya

styrmodellen inte krav på att indikatorer ska följas

genom målvärden/referensvärden, utan fokus ligger 

istället på att följa indikatorernas trend. I intervju

betonas att fokus ligger på analys och om genomfört

arbete bidrar till en positiv trend. 

Mål för bygglovsverksamhet 
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Nämndens verksamhetsplan innehåller tre

mål med koppling till bygglovsverksamhet

Samhällsbyggnadsnämnden verksamhetsplan är

nämndens huvudsakliga styrmedel för ett

verksamhetsår. I nämndens verksamhetsplan 2020 

finns finns det tre utvecklingsmål för

samhällsbyggnad och därmed koppling till 

bygglovsverksamhet: 

● Öka digitaliseringen för en bättre tillgänglig-

het för kunden, samt en effektivare hand-

läggning.

● Förbättra dialogen med KNÖL-kommunerna

och tydliggöra och förankra grunduppdraget, 

så att kunden inte hamnar i kläm. 

● Arbeta för att SBB ska vara en kund-

orienterad, attraktiv och utvecklande 

arbetsplats, som kan bibehålla och rekrytera 

en god kompetens.
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Kvalitetsfaktorer 

I enligt med styrmodellen för Lindesbergs kommun

har samhällsbyggnadsnämnden beslutat om 

kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer. Syftet med 

med kvalitetsstyrningen är att med utgångspunkt för

i verksamheternas grunduppdrag identifiera extra 

viktiga faktorer som ska känneteckna en god kvalitet

och effektivitet. 2020 års kvalitetsfaktorer för

verksamheten är: 

● Tillgänglighet, 

● Bra bemötande

● Effektiv handläggning

● Rättssäkerhet och transparens

● Samverkan och tvärsektionellt arbete

● Budget i balans

Stadsbyggnadskontoret har en

verksamhetsplan för 2020 

Stadsbyggnadskontoret har upprättat en egen

verksamhetsplan för 2020 som innehåller ytterligare

utvecklingsmål och kvalitetsfaktorer med koppling till 

bygglovshantering. Exempelvis finns fler kvalitets-

indikatorer till faktor; “effektiv handläggning” som

bland annat mäter antal bygglovsärenden per 

handläggare

Mål för bygglovsverksamhet 
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Kvalitetsindikatorer

Till respektive kvalitetsfaktor finns det ett antal

kvalitetsindikatorer. Vad gäller effektiv hand-

läggning mäts exempelvis handläggningstid av

bygglov. 

I likhet med utvecklingsmålens indikatorer noteras

att kvalitetsindikatorerna inte har 

målvärden/referensvärden för att möjliggöra

bedömning av om indikatorns utfall vid bestämda

mättillfällen indikerar en positiv eller negativt

utveckling. 

I intervju anges att personalen varit delaktiga i 

arbetet med den nya styrmodellen och 

verksamhetsplanen. Det anges även att det sker 

aktivt arbete med och återkommande dialog om 

kvalitetsfaktorerna och tillhörande indikatorer.
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Processbeskrivning och dokumenterade

rutiner

Inom bygglovsverksamhet finns det fyra

övergripande typer av stöddokument:

● Processkarta

● En handbok

● Rutiner för handläggningen

● Mallar för beslut och yttranden med mera

Processen för att hantera en bygglovsansökan är

dokumenterad i ett schematiskt processflöde. 

Beskrivningen illustrerar övergripande processen

avseende hur bygglov handläggs i verksamheten. 

Processflödet togs fram under 2020 som del i det 

pågående utvecklingsarbete med övergång till 

digital bygglovshantering och ett digitalt arkiv.  

Pågående översyn och revidering av det dokumenterade stödet

Handläggarens stöd i det dagliga arbete består i huvudsak av rutin-

beskrivningar och checklistor för handläggning av olika ärenden samt mallar för

beslut i olika ärenden. Det pågår ett arbete med att uppdatera rutiner utifrån

den framtagna processkartan. 

Som del i detta utvecklingsarbete har stadsbyggnadskontorets enhetschef

initierat ett “feedback-projekt” som går ut på att handläggare följer varandras

arbete, för att identifiera likheter, olikheter och förbättringsområden i hand-

läggningen. Resultatet ska användas i metodutvecklingen. 

Struktur avseende mallar för exempelvis beslut och yttranden är utformade 

med stöd från Boverkets Kunskapsbank, som utifrån lagstiftningen anger vad 

som ska ingå ett beslut. Exempel är besvärshänvisning och giltighetstider. 

Mallarna innehåller även andra standardformuleringar kring bland annat 

beslutsgrunder utifrån lag. Av intervjuer framgår att standardformuleringar 

kompletteras och tas bort när ett ärende handläggs. På så vis anpassas 

mallarna till det aktuella ärendet. 

Intervjuade upplever att det dokumenterade stödet är bra, både som stöd i 

arbetet, som grund till vidare utveckling samt vid introduktion av nyanställda.

Riktlinjer och rutiner för bygglovsverksamhet 
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Arbetssätt

Av stadsbyggnadskontorets sex handläggare som

arbetar med bygglov deltar alla utom en i hela

bygglovsprocessen, det vill säga att de arbetar med 

såväl bygglov och som tekniskt samråd, 

startbesked, slutbesked etc.

Det finns inte någon geografisk uppdelning mellan

handläggarna och i intervjuer framhålls att 

fördelning av ärenden anpassas för att eftersträva

en jämn arbetsbelastning och variation i arbets-

uppgifter. 

I sin ansökan om bygglov har den sökande

möjlighet att ange om den varit i kontakt med en

handläggare vid ett tidigare tillfälle, och i så fall 

eftersträvas att samma handläggare handlägger

ärendet. 

I samband med att ett ärende registreras och

diarieförs skickas ett automatisk och standardiserat

mail till den ansökande som exempelvis innehåller

information om tidsfrister och avgifter, vilket

tillgodoser kraven I PBL 9 Kap, § 27 a.

Nyinkomna ärenden fördelas mellan handläggarna

på veckovisa måndagsmöten. Efter det är det 

respektive handläggares ansvar att driva ärendet

genom processen fram till beslut. 

Processen genomförs översiktligt i fyra steg där det 

första (1) avser fördelning samt säkerställande av

att ärendet är komplett. När ärendet är komplett

vidtas nästa steg (2) som innebär att eventuella

remissinstanser (exempelvis grannar) ombeds

kommentera ärendet. När remissvar inhämtats

följer det tredje steget (3) som avser handläggning

av ärendet. Handläggningen ser olika ut beroende

på om beslut (4) kan fattas med stöd av delegation 

eller om beslut ska fattas av nämnden. 

Om beslut fattas på delegation avslutas

handläggningen med att beslut om bygglov fattas

av handläggaren. Om beslutet ska fattas av

nämnden leder handläggningen fram till att 

beslutsunderlag till nämnden tas fram. Av 

intervjuerna framgår att nämnden fattar beslut i de 

fall där förslag till beslut avser avslag.

Handläggarna har veckovisa bygglovsmöten på

onsdagar, där tid avsätts för att diskutera enskilda

ärenden. Intervjuade upplever att diskussionerna är

ett bra tillfälle för kunskapsöverföring och stärker

handläggarnas möjligheter att göra likvärdiga

bedömningar. 

En av handläggarna är jurist i grunden och stöttar i

särskilt komplexa fall. Samtliga handläggare har 

tillgång till PBL-kunskapsbanken och Junos

rättsäkerhetsdatabas för att söka vägledning vid 

handläggning. En handläggare har även tillgång till 

JP-infonet för sökning av stöd i rättspraxis. 

Riktlinjer och rutiner för bygglovsverksamhet 

12
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Eftersläpning i kommunens

detaljplanearbete upplevs försvåra

handläggningen

Under intervjuer uppges att kommunernas

detaljplanearbete och planberedskap i vissa fall 

upplevs som eftersatt, vilket också kan vara motivet

till att en bygglovsansökan avslås. 

En omorganisation inom stadsbyggnadskontoret har 

medfört att det sedan sista halvåret 2020 finns två

samhällsplanerare med uppdrag att arbeta med den 

översiktliga och strategiska planeringen, där

planberedskap ingår. Intervjuade framhåller

emellertid att utrymme för arbete med plan-

beredskap är begränsat utifrån den nuvarande

finansieringsmodellen för Samhällsbyggnads-

nämnden Bergslagen. Detta är en fråga som enligt

uppgift ska behandlas på en gemensam budget-

dialog i mars 2021. 

Nämnden har i vissa fall ändrat

förvaltningens förslag till beslut om avslag

Av samhällsbyggnadsnämndens uppföljnings-

rapport per augusti 2020 framgår att nämnden i

vissa fall har ändrat förvaltningens förslag till avslag

på en ansökan till ett bifall. I ett ärende där

nämnden tidigare ändrat förvaltningens förslag från

avslag till bifall har beslutet upphävts av

överprövande instans.

Från intervjuer förstås att en viss problematik

uppstår vid dessa situationer och som kan ge en

negativ inverkan på förtroende och kundupplevelse. 

Det framgår också att förvaltningsledningen tog ett

initiativ till en workshop med nämnden och

förvaltningen avseende samspelet (Vad och Hur) 

och kring rättssäkerhet. Mer specifikt anges att

workshopen bland annat behandlade roller 

(tjänstepersonernas roll och politikernas roll), samt 

konsekvenser att när nämnden ändrar 

förvaltningens beslut (ur bådas perspektiv).

Detta skedde hösten 2019 men representationen

från nämnden var dock mycket begränsad.

Riktlinjer och rutiner för bygglovsverksamhet 

13
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Lagkravet på handläggningen inom 10 

veckor nås i huvudsak

Till slutet av 2019 hade nämnden två riktlinjer

avseende handläggningstid för bygglov att förhålla

sig till. Dels de krav som följer av plan- och

bygglagen (högst 10 veckors handläggningstid), 

dels nämndens eget mål avseende handläggnings-

tid (5 veckor). Från och med 2020 är nämndens

eget mål om 5 veckors handläggningstid borttaget. 

Förvaltningen mäter genomsnittlig handläggningstid

på två sätt, dels genom medelvärde dels genom

medianvärde. Mätning avser beslutade

anmälningsärenden samt beslutade bygglov och 

förhandsbesked. 

Handläggningen sker i systemet EDP-vision, 

varifrån statistik om handläggningstider även tas ut.

Förvaltningens statistik från 2017 till och med 

augusti 2020 visar att beslutade bygglov i huvudsak

handläggs inom lagstadgad tid. En samman-

ställning av handläggningstider utifrån medelvärde

framgår i tabellen till höger. 

Intervjuade uppger att förklaringar till avvikande

handläggningstid är:

• Anmälningsärenden måste i vissa fall prioriteras

eftersom lagkrav anger en snabbare handl-

äggningstid för anmälningsärenden (i utgångs-

läget ska beslut lämnas inom 4 veckor) än för

bygglovsärenden. 

• Förändringar i lagstiftning från 2019 innebär att 

inkomna ärenden bör granskas inom 3 veckor, 

vilket innebär att inkomna ärenden i vissa fall 

måste prioriteras framför granskning av inkomna

kompletteringar i befintliga ärenden och

beslutsskrivande. 

• Främst nämns dock att de längre handläggnings-

tiderna är kopplade till beslut som ska fattas av

nämnden. Dels finns fall där nämnden åter-

remiterar ärendet men handläggningstiden blir

vid beslut i nämnd även beroende av när

nämnden har sitt kommande sammanträde, 

vilket då kan leda till att beslut drar ut på tiden.

Handläggningstid för bygglov 

14

Genomsnittlig

handläggnings

tid (veckor) 

Totalt

antal

ärenden

Antal ärenden

över 10 veckors

handläggningstid

Antal ärenden

över 10 veckors

handläggningstid i

procent

2020 5,8 199 14 7,0%

2019 5,4 290 25 8,6%

2018 3,6 382 17 4,5%

2017 4,7 490 37 7,6%

Som helhet anser de intervjuade att de har mycket 

goda handläggningstider, vilket framgår båda av 

medelvärde och mediantiden på 5,6 veckor. Det 

nämns samtidigt att det tidigare kan ha varit för stort 

fokus på handläggningstider, på bekostnad av 

kvaliteten mot kunden. Som exempel nämns bland 

annat tillgänglighet, kommunikation och samverkan 

med medlemskommunerna.
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Ny taxekonstruktion gäller från och med 

1 januari 2020

Taxa för bygglov och strandskyddsdispens mm. 

anger möjligt avgiftsuttag för olika åtgärder inom

samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Taxans

konstruktion har förändrats från och med 2020. Den 

nya modellen utgår från SKR:s underlag för

konstruktion av PBL-taxa 2014. Det innebär att 

taxan är utformad så att en uppskattning av

handläggningskostnader och nedlagd tid ska 

speglas i taxans avgifter. Med den äldre taxan

räknades avgiften fram utifrån ett antal fiktiva

parametrar och avgiftens storlek berodde till stor del 

på byggarea. 

Med den nya taxan utgår i regel fasta avgifter som

är satta efter den genomsnittliga tiden för att 

handlägga respektive typ av ärende. Den beräk-

nade handläggningstiden omfattar samtliga delsteg, 

från själva registreringen till bygglovprövningen, 

expediering, kungörelse, startbesked, platsbesök

och slutbesked till avslut och arkivering. 

Beräknad handläggningstid multipliceras därefter

med en framräknad handläggningskostnad per 

timme. För år 2020 uppgår handläggnings-

kostnaden per timme till 960 kronor. Beräkningen är

enligt intervju framtagen utifrån SKR:s Handledning

till underlag för att beräkna handläggningskostnad

per timme.

I intervju anges att en jämförelse med andra

kommuner genomfördes i samband med att  

timkostnaden beräknades. Jämförelsen visade att 

kostnaden ligger nära ett medelvärde.

Avgifter för bygglovsverksamhet 

15
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Möjlighet till avgiftsreducering

I taxan anges att avgiftsreducering kan ske med 25, 

50 eller 75 procent i det fall nämnden finner att det 

är motiverat. Mandat att besluta om avgifts-

reducering, eller avsteg från taxa, är enligt uppgift

inte reglerad i nämndens delegationsordning. Enligt

intervjuade har handläggare inte lov att själva

besluta om avgiftsreducering utan avstämning ska 

ske med enhetschef. Intervjuade verksamhets-

företrädare påtalar också att avgiftsreduceringar

enligt undantagsmöjlighet är sällan förekommande. 

Den nya taxekonstruktionen upplevs mer

transparent och rättvis

Huvudprincipen för avgiftssättningen är att 

ersättningen ska motsvara den långsiktiga

självkostnaden. Enligt de intervjuade upplevs den 

nya taxan mer transparent och rättvis i och med att 

kostnaden beräknas utifrån erfarenhetsmässig

genomsnittlig tidsåtgång, snarare än fiktiva

parametrar. Den nya taxan beskrivs även ge

möjlighet till bättre analyser av den faktiska

kostnadstäckningen över tid. 

En konsekvens som också nämns är att den nya

taxan har medfört en kraftig kostnadshöjning för

vissa åtgärder men lägre avgifter för andra.

Avgifter för bygglovsverksamhet

16

Kostnadtäckningsgraden mäts på

övergripande nivå

Kostnadstäckningsgrad är ett nyckeltal som anger 

hur stor del av verksamhetens kostnader som

finansieras av intäkter. Enligt intervjuer är

målsättningen att full kostnadstäckning normalt ska 

gälla som ekonomisk målsättning för avgifts-

bestämd verksamhet. 

I intervju framgår att det funnits en ambition att

mäta kostnadsteckningsgraden på enhetsnivå. Då

många OH-kostnader och licenser ligger på

förvaltningsstaben anges det dock ge ett miss-

visande resultat. Kostnadtäckningsgraden för

förvaltningens verskamhet i sin helhet följs därför

upp av nämnden i samband med den ordinarie

verksamhetsuppföljningen. 
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Nämndens uppföljning av bygglovsarbete

sker främst inom ordinarie verksamhets-

uppföljning inom styrmodell

Enligt den nya styrmodellen ska uppföljning göras

på varje organisatorisk nivå av verksamhetens

kvalitet, effektivitet och måluppfyllelse. 

Uppföljningen ska bland annat omfatta: 

● Mätning av indikatorer och uppföljning av

kvalitetsfaktorer och mål

● Ekonomisk prognos

En uppföljningsrapport på förvaltningsövergripande

nivå med tillhörande analys ska presenteras för

nämnden per april, augusti och december. Vidare

ska förstärkt ekonomisk uppföljningen även

presenteras per mars och oktober. 

I enlighet med den nya styrmodellen har nämnden

enligt uppgift följt upp fastställda utvecklings-

indikatorer och kvalitetsfaktorer vid angivna

tidpunkter. Intervjuade framhåller att en fördel med 

nya styrmodellen är att mer vikt läggs vid att 

beskriva analyser till indikatorers utfall och

därigenom förmedlas en bredare bild av

verksamhetens utveckling. I vår kontroll av

kommunens delårsrapport framgår att uppföljningen

sker enligt styrmodellens direktiv.

I intervju anges att kvalitetsfaktorerna följs upp och

diskuteras på arbetsplatsträffar några gånger per år

och att det generellt blivit ett tydligare fokus kvalitet

som helhet. 

Nämndens uppföljning av bygglovsarbetet

17

Anmälan av delegationsbeslut sker

regelbundet och nämnden

stickprovsgranskar ärenden

Eftersom flera enskilda byggbeslut fattas med 

stöd av delegation anmäls besluten på

nämndens sammanträden. Enligt de 

intervjuade har nämndens arbetsutskott som

rutin att stickprovsgranska 2-3 

delegationsärenden som sedan föredras för

nämnden i sin helhet på nämndens

sammanträden. I och med stickprovs-

granskningen får nämndens ledamöter en

direkt insyn i såväl handläggningsprocess, 

rutiner och beslutsmotiveringar. 
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Behov av att stärka kundorienteringen

resulterade i ett utvecklingsprojekt 2019

Projektet stärkt kundfokus initierades på 

förvaltningsövergripande nivå 2019, då förvaltningen 

inte tidigare gjort någon kundanalys. Kundanalysen 

gjordes gemensamt på hela förvaltningen och sedan 

vidare på stadsbyggnadskontoret, enligt uppgift inte 

som en reaktion på försämrat NKI-resultat, utan 

snarare som en del av att stärka kundorienteringen 

(både privatpersoner och företag). 

Utvecklingsprojektet genomfördes under 2019 och

inleddes med att identifiera huvudsakliga kund-

grupper. Därefter skedde intervjuer med utvalda

fokusgrupper bestående av privatpersoner, kollegor

från samverkanskommuner och privata exploatörer. 

Syftet med intervjuerna var att undersöka kund-

upplevelse inom kategorierna; kontakt och

tillgänglighet, förvaltningen, stadsbyggnadskontorets

processer samt kompetens och utveckling. 

Projektet mynnade ut i en rapport med tillhörande

handlingsplan som faställdes av enhetschefen 28 

februari 2020.

En del aktiviteter enligt handlingsplanen har enligt

uppgift genomförts eller är på gång att genomföras. 

Till exempel har telefontider utökats och till 2021 

byter verksamheten lokaler och inrättar en

reception för att förbättra tillgängligheten. Under 

2020 anställde förvaltningen en kommunikatör med 

pågående uppdrag att förtydliga information på

hemsidan.  

Enligt intervju har nämnden tagit del av rapporten

“starkt kundfokus och handlingsplan”, men följer

inte aktivt upp arbetet. Återredovisning sker istället

som en del av beskrivningar i analyser i

nämndernas uppföljningsrapporter av verksam-

hetens utveckling, grundat i statistik och de 

kvalitetsindikatorer som följs upp.

Nämndens utvecklingsarbete avseende bygglovsarbetet, bland 
annat relaterat till NKI

18

Vi kan konstatera att nämnden har beslutat om en 

internkontrollplan, där flera olika kontrollområden 

ingår. Internkontrollplanen följs bland annat upp i 

samband med delårsrapportering, januari – augusti. 

Utöver detta har även en SWOT-analys genomfört 

som också uppmärksamma svagheter och hot.

Nämndens internkontrollplan är grundad i en 

dokumenterad riskanalys. I internkontrollplanen 

framgår att en identifierad risk inom området 

Rättssäkerhet och transparens, är bristande 

politisk närvaro av nämnden. Som framgick på 

sidan 11 var det en begränsad närvaro vid en 

planerad workshop och i rapporteringen av 

internkontrollplanen framgår även bland annat att: 

Fram till halvårsskiftet 2020 har den politiska 

närvaron på nämndsammanträden varit i 

genomsnitt 48 % För AU är närvaron procentuellt 

något bättre, dock har hela AU endast varit 

samlade en gång av fem tillfällen.

Detta gör det mycket svårt att bereda ärenden 

inför nämndsammanträde. 
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Slutsatser

20

Förstudiens kontrollerade

områden

Sammanfattande Iakttagelser

Mål för bygglovsarbetet Inom ramen för gällande styrmodell i Lindesbergs kommun har samhällsbyggnadsnämnden fastställt utvecklingsmål och kvalitetsfaktorer som mäter 

bygglovsarbetet avseende handläggningstid och avslag av bygglov för att de strider mot detaljplaner. Styrmodellens utformning innebär också att 

verksamhetens effektivitet, rättssäkerhets och transparens, tillgänglighet, bemötande och samverkan kvalitativt analyseras med stöd av olika 

indikatorers utfall.

(Utifrån våra iakttagelser framgår att det har skett ett aktivt arbete med att implementera den nya styrmodellen. Det framgår samtidigt att det finns 

utmaningar och framför allt i budgetsamarbetet med de andra medlemskommunerna. Vi noterar att “Bristande samverkan med externa parter” är en 

identifierad risk i nämndens verksamhetsplan 2020.)

Dokumenterade riktlinjer och rutiner för 

bygglovsarbetet

Förstudien visar att det finns ett dokumenterat stöd för bygglovsarbete som är anpassade utifrån plan- och bygglagen. Det pågår därtill ett 

utvecklingsarbete för att tydliggöra bygglovprocessen med anpassade rutiner, mallar och checklistor. Ändamålsenligt systemstöd finns.

(Det framgår att det finns fall där nämnden ändrar förvaltningens förslag till beslut, vilket kan påverka rättssäkerheten men är något nämnden 

självklart kan göra. Grundproblemet anges dock främst vara att det i kommunerna finns föråldrade detaljplaner som sätter ramarna för handläggning 

inklusive förslag till beslut.) 

Handläggningstider Erhållen statistik 2017-2020 visar att den genomsnittliga handläggningstiden för bygglov ligger väl under plan- och bygglagens krav. Det finns 

avvikelser, vilket enligt våra erfarenheter inte är unikt. Avvikelser kan bland annat bero på att beslut blir beroende av tid för nämndens 

sammanträden. 

Kostnader för bygglov Från och med 2020 gäller en av fullmäktige beslutad ny taxekonstruktion som innebär att avgifter för bygglov baseras på den genomsnittliga tiden 

för att handlägga respektive typ av ärende. Den beräknade handläggningstiden omfattar samtliga delsteg, från själva registreringen till 

bygglovprövningen, expediering, kungörelse, startbesked, platsbesök och slutbesked till avslut och arkivering. Kostnadsbilden blir på detta sätt 

tydligare även om den i flera fall kan innebära en högre men även lägre kostnad för kunden, i jämförelse med tidigare taxemodell. 

Kostnadsteckningsgraden följs främst upp på förvaltningsövergripande nivå.

(Vi noterar att det saknas tydlighet i delegationsordningen om rätten till avgiftsreducering).
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Fortsättning slutsatser
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Förstudiens kontrollerade

områden

Sammanfattande Iakttagelser

Nämndens uppföljning avseende 
bygglovsarbetet

Nämndens uppföljning av bygglovsarbete sker i huvudsak genom verksamhetsuppföljning enligt styrmodell. Det innebär att nämnden följer upp 
indikatorer som exempelvis handläggningstid och erhåller en kvalitativ analys av verksamhetens effektivitet, rättssäkerhet och transparens, 
tillgänglighet, bemötande och samverkan kvalitativt analysera med stöd av olika indikatorers utfall.

Nämndens utvecklingsarbete avseende 

bygglovsarbetet, bland annat relaterat till NKI

Utifrån behov av att öka kundorienteringen en har en utredning av kundkretsen, inom ramen för uppdraget ”Starkt kundfokus genomförts”. 
Utredningen har resulterat i en konkret handlingsplan som förvaltningen arbetar med.

Nämnden följer inte upp arbetet med handlingsplanen specifikt utan genom de kvalitativa analyser nämnden erhåller vid uppföljning och 
verksamhet som också beskriver lämpliga aktiviteter/åtgärder för den fortsatta verksamhetsutvecklingen. Det är viktigt att utvecklingsarbetet leder 
till en systematisk utveckling – en process och inte upphör när den befintliga handlingsplanen är genomförd.

(Vi noterar här att det under året har varit en bristande politisk närvaro i olika sammanhang. Som grund till ett ändamålsenligt utvecklingsarbete är 
det viktigt att det finns en samsyn både inom nämnd och mellan nämnd och förvaltning. När nämnden inte är fulltalig kan utvecklingsarbetet och 
nämndens ansvarstagande som helhet påverkas negativt.  Vi noterar att detta är en identifierad risk i internkontrollplanen 2020)
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Samlad slutsats och riskområden

22

Vår sammanfattande slutsats utifrån förstudiens syfte och resultat är att det finns risker som revisorerna behöver bevaka vidare inom ramen för sin grundläggande

granskning. Vi anser dock inte att det i nuläget finns behov av någon fördjupad granskning av bygglovsverksamheten.

Nedanstående risker bedömer vi har påverkat och fortsatt kan påverka nämndens arbete negativt. Vi anser att det finns en god medvetenhet och kännedom om de 

flesta av dessa risker, då de nämns i intervjuer och i flera fall även framgår av de underlag vi har tagit del av. 

De främsta riskområdena vi ser i förstudien är:

• Implementeringen av den nya styrmodellen - Det är viktigt att en samsyn med de andra medlemskommunerna nås som grund till en ändamålsenlig budgetprocess 

och styrning av verksamheten. 

• Föråldrade detaljplaner i kommunerna - Vår bedömning är att föråldrade detaljplaner påverkar verksamheten negativt. Nämnden bör i samverkan med respektive 

kommunstyrelse initiera uppdrag om att göra en kartläggning och prioritering av vilka detaljplaner som bör aktualiseras. Detta underlättar sedan frågan om 

finansiering. 

• Nämndens närvaro och utvecklingsarbetet rörande kvalitet - Politikens bristande närvaro i olika forum lyfts som en risk i nämndens internkontrollplan. Vi 

konstaterar att det inte är tillfredställande att detta ska behöva vara en risk. Det åligger varje ledamot att närvara i så stor utsträckning som möjligt för att kunna 

fullgöra sitt uppdrag och ta ansvar. 

– Vi ser positivt på förvaltningens initiativ i arbetet med ett stärkt kundfokus, då det har varit en tydlig brist i nämndens arbete. Det är viktigt att det leder till ett 

systematiskt kvalitetsarbetet. Vi anser att nämnden bör utöka sin uppföljning av detta arbete i syfte att stärka dialogen och att tydligare kunna styra 

utvecklingen framåt. En tydligare samsyn mellan nämnd och förvaltning ger även bättre förutsättningar för att arbetet ska kunna kommuniceras på ett likartat 

sätt inom respektive kommun. 

Utöver ovanstående lämnar vi följande rekommendation

• Nämnden bör ta fram en rutin för avgiftsreducering och utse delegat för uppgiften. 
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Bilaga, granskat underlag

23

I förstudien har vi tagit del av en mängd underlag vilka kontrollerats. Det rör sig främst om följande dokument/typer av dokument:

• Kommunens årsredovisning 2019 och delårsrapport 2020. Nämndens verksamhetsberättelse 2019.

• Förvaltningen verksamhetsplan inklusive internkontrollplan 2020. Riskanalys – Grund till internkontrollplan 2020.

• Uppföljningar.

• Nulägesanalys.

• Processkarta översikt och bygglovsprocessen.

• Rutiner för under arbete och äldre för bygglovhandläggning.

• Taxa bygglov och bilaga tidsuppskattning.

• Rapport, Starkt kundfokus, inklusive bilaga 1 och 2 samt handlingsplan.

• Statistik avseende bygglov 2017 – 2019.
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Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Lindesbergs kommun enligt de villkor och under de förutsättningar

som framgår av beslutad projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Projektledare Uppdragsledare
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Bergslagen  
 
För kännedom: 
Kommunfullmäktige Nora kommun 
Kommunfullmäktige Lindesberg kommun 
Kommunfullmäktige Ljusnarsbergs kommun 
Kommunfullmäktige Hällefors kommun 

 
 

 

Granskning av bokslut och årsredovisning   

Revisorerna i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har genomfört granskning av förbundets 
årsredovisning. I granskningsarbetet har vi biträtts av konsulter från KPMG. 

Förbundets revisorer ska enligt 12 kap KL1 bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med 
de mål som förbundsdirektionen beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. 
Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets resultat och 
ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala 
redovisningslagen och god redovisningssed. 

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska i budgeten anges finansiella mål och verksamhetsmål 
som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de av direktionen beslutade målen för den ekonomiska 
förvaltningen. 

Vår bedömning är att det finansiella målet avseende de skattefinansierade verksamheterna inte har 
uppnåtts 2020. Vad gäller det finansiella målet avseende de avgiftsfinansierade verksamheterna har 
vi inte kunnat bedöma om målet uppnåtts 2020 utifrån hur målet är formulerat. 

Vår bedömning är att utifrån hur de verksamhetsmässiga målen är formulerade och hur uppföljning 
sker kan vi inte bedöma måluppfyllelsen avseende målet gällande kompetensförsörjning på 
definierade bristtjänster.  

Vi vill framhålla vikten av att verksamhetsmålen är specifika och mätbara med tydliga indikatorer för 
måluppfyllelse. Vi vill även framhålla vikten av att verksamhetsmålen är kopplade till effektivitet och 
ändamålsenlighet i organisationen. 
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Revisorerna önskar att direktionen inkommer med kommentarer till rapporten senast 20 augusti 2021. 

Vi vill särskilt ha svar på följande: 

- Hur kommer förbundet att hantera de iakttagelser som noterats i rapporten? 

- Hur kommer förbundet arbeta med sina mål och mätbarheten i dessa? 

 
 

 
För revisionen                                     
                                

 

Gunilla Carlsson, ordförande 
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 Sammanträdesdatum:  

Utskottet för stöd och strategi 09.03.2021  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

USS §10/21   Dnr: KS 2021/30 

 

Verksamhetsberättelse 2020 för tillväxtförvaltningen 
 

Beslut 

Utskottet för stöd och strategi godkänner verksamhetsberättelsen för 

perioden januari-december 2020 och överlämnar den till 

kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Tillväxtförvaltningens ledningsgrupp har gjort en gemensam 
bedömning av de kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål som 
tillväxtutskottet har beslutat om, som redovisas i 
verksamhetsberättelsen. Förvaltningen har gjort en 
lägesbedömning utifrån de förutsättningar och framtidsutmaningar 
som finns. Covid-19 pandemin har påverkan på förvaltningens 
olika verksamheter på olika sätt, och utmaningarna för framtiden 
ser olika ut för respektive enhet.  

Tillväxtutskottet redovisar under perioden januari till december 
2020 en avvikelse på – 1,9 mnkr. Förvaltningen har under år 2020 
haft en besparing på 5,0 Mnkr där cirka 2,1 mnkr av besparingen 
inte kunnat ge effekt på grund av personalkostnader. Även en 
betydligt lägre schablonersättning från Migrationsverket än 
tidigare påverkar utfallet negativt.  

Förslag till beslut 

Utskottet för stöd och strategi godkänner verksamhetsberättelsen 
för perioden januari-december 2020 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 

Reservationer 

Nils Detlofsson (L) reserverar sig mot beslutet.  

_____ 

För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 

För kännedom: 

Tillväxtförvaltningen 
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1 Verksamhetsberättelse 

1.1 Sammanfattning 

Tillväxtförvaltningens verksamheter präglades som så många andra under året av olika 
anpassningar och insatser utifrån pågående pandemi. 

Vuxenutbildningen har under året varvat mellan när-, fjärr- och distansundervisning där 
elever med störst behov av närundervisning har prioriterats. Arbetsmarknadsenhetens 
verksamheter har till stor del kunnat bedrivas på plats, dock med stora anpassningar utifrån 
rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Verksamheterna har löpande försökt hitta 
lösningar och anpassningar så att individerna ska kunna fortsätta studera och uppnå önskade 
resultat. 

I de utvärderingar och uppföljningar som genomförts på utbildningsenheten under året 
framgår att distansundervisningen har fungerat bra för de flesta. Men det har varit svårt för 
elever som inte har tillgång till en egen dator hemma. För dessa eleverna har det dock funnits 
möjlighet att tillfälligt kunna låna en dator. På Masugnen finns också elever som saknar 
erfarenhet och kunskap av att arbeta i en lärplattform. Dessa elever har fått hämta och lämna 
in arbetsmaterial i pappersform istället. 

Söktrycket är högt till samtliga yrkesutbildningar på Masugnen med ett översök till flera av 
utbildningarna. Även sfi har fortsatt haft ett högt söktryck. För att kunna möta upp det stora 
intresset för undersköterskeutbildningen och behovet av mer personal inom vård- och 
omsorg, pågår en planering för att kunna starta upp ytterligare en ny grupp i januari 2021. 

Inom arbetsmarknadsenheten har all verksamhet varit igång under året och så gott som alla 
praktiska verksamheter har kunnat arbeta fysiskt på plats. De flesta arbetsplatsförlagda 
insatserna har kunnat fortsätta men med visst undantag inom framförallt vården. 
Arbetsmarknadsenheten har samtidigt ökat andelen arbetsplatsförlagda insatser hos frivilliga 
organisationer och har kunnat fylla dessa platser efter de äldre volontärer som tidigare 
funnits. Verksamheten har löpande vägt samman smittorisken mot målgruppernas behov av 
kontinuitet av effektfulla insatser. Det har varit prioriterat och viktigt att kunna hålla igång 
dessa verksamheter så långt det varit möjligt då många av deltagarna lider av psykisk ohälsa. 

På Kulturenheten har insatser riktats och prioriterats till att kunna ha huvudbiblioteket öppet 
och bemannat som vanligt. Coronaläget har ökat sjukfrånvaron hos personalen, vilket har 
inneburit en omfördelning av resurser för att dels säkerställa öppettiderna men även för att 
kunna erbjuda anpassade tjänster för att också fortsatt kunna erbjuda tillgång till bibliotekens 
utbud (exempelvis hemkörning av böcker med mera). 

Kulturenheten har även arbetat med att verkställa beslutad besparing för 2020 som förutom 
en minskad personalstyrka även inneburit en del förändringar inom biblioteksverksamheten. 
Inom allmänkulturen har stora delar av utbudet och den utåtriktade verksamheten pausats 
helt på grund av pandemin med anledning av att man ska undvika folksamlingar. 
Verksamheten hade planerat att kunna genomföra de pausade aktiviteterna under hösten 
2020 istället, men smittläget innebar i stället att även höstens planerade aktiviteter fick 
skjutas upp. 

Kulturenheten fick under året arbeta fram alternativa lösningar för exempelvis det 
traditionsenliga nationaldagsfirandet, medborgarceremonin, stipendieutdelningen samt kring 
digitaliseringen för att tillgängliggöra verksamhetens tjänster på andra sätt och i andra 
utseenden. Människor har ett behov av arrangemang och evenemang och förvaltningen har 
verkat för att försöka täcka det behovet, oavsett form även under pandemin. Dock har det 
varit svårt att kunna planera för när detta kan ske och med vilka förutsättningar. Vissa delar 
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av kulturens infrastruktur har helt ställts om till digitalt, men många delar kan inte göra det. 

Under pandemin har näringslivsenheten under året prioriterat att löpande sprida relevant 
information till företagen i kommunen. Det har varit av stor vikt att i denna rådande situation 
lyssna in vad företagen haft för behov och vad kommunen har kunnat stödja dem med, likväl 
att kunna informera om vilka andra insatser som funnits att erbjuda företagen från statligt 
håll och från regionen. Generellt sett har arbetet varit brett för att stötta företagen utifrån 
deras olika behov och förutsättningar i detta svåra läge. Ett uppstartsmöte initierades under 
våren av näringslivsenheten tillsammans med Alfred Nobel Science Park, Almi, Masugnen och 
Business Region Örebro gällande vad olika aktörer inom regionen kunde erbjuda för 
utbildningar både på kort och lång sikt för att bidra till en god kompetensförsörjning. Ett 
flertal företag deltog i de utbildningsinsatser som erbjöds under våren och försommaren. 
Flera arbeten som har involverat regionens aktörer och Lindesbergs kommuns näringsliv har 
pågått löpande under året. Gällande infrastruktur och investeringar så behövs ett 
helhetsgrepp då investeringarna i en lågkonjunktur kan behöva värderas på ett nytt sätt. 
Företagens engagemang och egna initiativ har ökat under hösten och detta bidrar positivt till 
utvecklingen av Lindesbergs kommun. 

1.2 Ekonomi 

Driftsredovisning 

Verksamhet Kostnad Intäkt Netto 
Nettobudge

t 
Budgetavvik

else 
Bokslut 2019 

Netto 

Administration 5,4 0,0 5,4 6,1 0,7 6,1 

Näringslivsenheten 35,3 3,4 31,9 33,3 1,4 31,5 

Bidrag 8,5 0,1 8,4 8,5 0,1 7,6 

Färdtjänst 7,0 0,2 6,8 7,4 0,6 8,1 

Kulturenheten 17,0 1,2 15,8 15,4 -0,4 16,3 

Utbildningsenheten 31,5 7,9 23,6 19,2 -4,4 21,6 

Arbetsmarknadsenh
eten 

25,3 16,2 9,1 9,8 0,7 6,5 

Caféverksamhet 0,7 0,1 0,6 0,0 -0,6 0,5 

Totalt 130,7 29,1 101,6 99,7 -1,9 98,2 

Investeringar 

Projekt Utgifter Inkomster Nettoinvestering 
Budget 

2020 
Avvikelse 

mot budget 

Bussangöring 
Brotorpsskolan/Lindbackaskolan 

10,6 0,0 10,6 1,7 -8,9 

Gång- och cykelväg 
Schrödersbacke 

0,0 -0,6 -0,6 0,0 0,6 

Industrirakan norra delen 0,3 0,0 0,3 0,0 -0,3 

Vändplan Guldsmedshyttan 3,0 0,0 3,0 4,2 1,2 

Exploatering Frövi 1,6 0,0 1,6 17,5 15,9 

Nytt villaområde Lindesberg 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 

Frövi bangård 0,0 0,0 0,0 13,0 13,0 

Båtramp Lindesberg 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 
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Robot industritekniska 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 

Lindesjön runt 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0 

Ny väg Frövi N.a Bangatan 0,0 -9,2 -9,2 0,0 9,2 

Summa investeringar 16,4 -9,8 6,6 48,3 41,7 

Drift 

Tillväxtförvaltningen har under år 2020 haft en besparing på 5,0 Mnkr, där cirka 2,1 Mnkr av 
besparingen inte kunde ge effekt under året på grund av personalkostnader. Även en betydligt 
lägre schablonersättning från Migrationsverket än tidigare påverkar utfallet negativt. Trots 
dessa förutsättningar redovisar förvaltningen en avvikelse på -1,9 Mnkr. 

Inom administrationen har det viss tid av året varit vakans av en tjänst, därav något lägre 
lönekostnader än budgeterat. 

Näringslivsenhetens avvikelse beror dels på ett överskott inom landsbygd samt att mark- och 
exploatering under 2020 haft intäkter för sålda tomter. 

Färdtjänst redovisar en positiv avvikelse som en direkt följd av Covid-19 pandemin då 
färdtjänstresor minskat rejält. Vid jämförelse av kostnad samt resor december 2019 mot 
samma månad 2020 har kostnaden minskat med 62 % och resorna med 54 %. Trots att 
färdtjänst endast har erbjudit ensamåkning, vilket i sin tur kan skapa ökad kostnad, har 
kostnaden minskat. 
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Kulturenheten har under året haft en besparing på 1,0 Mnkr, vilken berörde 
personalkostnader som inte gav effekt under året. Enheten redovisar en avvikelse på -0,4 
Mnkr, vilket beror på många inställda evenemang på grund av Covid-19. 

Utbildningsenheten har på grund av minskade intäkter, dels från Migrationsverket och även 
andra statsbidrag en avvikelse på -4,4 Mnkr. I huvudsak beror avvikelsen på att sfi saknar 
intäkter från Migrationsverket om cirka 4,0 Mnkr. 

 

Viss del av avvikelsen berör även Teknikcollage, på grund av att arbetsförmedlingen inte 
längre upphandlar arbetsmarknadsutbildning inom enhetens område vilket genererar en 
lägre intäkt. 

Arbetsmarknadsenhetens avvikelse på 0,7 Mnkr har att göra med extra intäkter för bilpoolen. 
Denna verksamhet tillkom tillväxtförvaltningen detta år och därav valdes 
försiktighetsprincipen gällande dess budget. Planering pågår att erbjuda merservice kopplat 
till bilpoolen och de verksamhetsknutna bilarna så småningom, samt att verksamheten 
återinvesterar eventuellt överskott så att fler deltagare ska kunna erbjudas anställning. 

En del av utbildningsenhetens besparing år 2020 berörde caféverksamheten på Masugnen. 
Därav beror verksamhetens avvikelse på att det inte finns någon avsatt budget på grund av 
besparingen, dock fanns personalkostnader utöver budget året ut. 
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Tillväxtförvaltningen har fått ekonomisk kompensation för all sjukfrånvaro under 2020 på 
grund av pandemin vilket har minskat förvaltningens budgetunderskott. Resultatet är bättre 
än förväntat på grund av tillfälliga intäkter och minskade kostnader, till följd av Covid-19 
pandemin. 

Investeringar 

Bussangöring Brotopsskolan/Lindbackaskolan är färdigställd under 2020, planen var från 
start att det skulle pågå 2020 och 2021 och budget låg därför uppdelat  under två år. 
Nettobudget för 2021 var på samma nivå som 2020,  1,7 Mnkr. Projektet har en totalt en 
negativ avvikelse med 7,2 Mnkr . Det har tillkommit ätor under byggnationens gång samt att 
det har tillkommit ett väderskydd. 

Schrödersbacke där har det inkommit intäkter från Trafikverket för byggnationen av ny gång- 
och cykelväg. Nettokostnaden för projektet blev 372 tkr. 

Konstaderna för industrirakan norra delen är anslutningskostnader för vatten och avlopp för 
såld mark. 

Vändplan Guldsmedshyttan det projektet fortgår även 2021.Det överskottet som är 2020 är 
ombudgeterade till 2021. 

Exploatering Frövi där har arbetet påbörjat och kommer fortsätta flera år framåt. 

Nytt villaområde Lindesberg är överklagat så pengarna är ombudgeterade till 2021. 

Projektet Frövi bangård är framflyttat och hör ihop med projektet Exploatering Frövi. 

Båtramp Lindesberg har inte verkställts under 2020 på grund av pandemin. 

Intäkterna på 9,2 Mnkr är för Ny väg Frövi N:a Bangatan är intäkter från Naturvårdsverket 
och är  Klimatklivet pengar. 

1.3 Grunduppdrag 

Grunduppdrag Analys 

Arbetsgivare  

Tillväxtutskottet bidrar till att 
Lindesbergs kommun är 
attraktivt att leva, verka och 
bo i samt besöka. Vi skapar 
tillväxt och livskvalitet! 

Tillväxtförvaltningens grunduppdrag har påverkats utifrån olika nationella 
restriktioner och har styrt verksamheterna i olika riktning. 

Utifrån lagkravet har tillväxtutskottet levererat sina grunduppdrag utifrån 
förutsättningar från statligt håll. Vissa delar i bibliotekslagen har inte kunnat 
uppfyllas under året på grund av restriktionerna, men i alla verksamheter 
har man gjort sitt yttersta för att upprätthålla en god verksamhet. 

Utifrån de förutsättningar som har funnits under 2020 är bedömningen att 
verksamheterna har levererat så mycket de har kunnat. En del stora 
omställningar har gjorts på väldigt kort tid, där verksamheterna har 
fokuserat på hur man kan göra på ett annat sätt, hur man kan ställa om för 
att leverera till förvaltningens olika målgrupper. 

I de verksamheter inom förvaltningen som inte är lagstadgad verksamhet 
har man inte kunnat leverera fullt ut på grund av pandemin och utifrån 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Men även där har 
verksamheterna ställt om efter bästa förmåga för att leverera sitt 
grunduppdrag på bästa möjliga sätt. 

Verksamheterna hade inte klarat av att leverera sina grunduppdrag utan alla 
samverkansparter som under året har gjort en fantastisk insats. Dels 
arbetsgivare som även fortsatt har tagit elever och möjliggjort för 
praktikplatser. Tillväxtförvaltningens verksamheter är beroende av andra 
parter som är en viktig del för att kunna genomföra vårt grunduppdrag. 
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1.4 Kvalitetsfaktorer

Kvali tetsfaktor Grad av kval i tet Kval i tetsindikator
Utfal l
2019

Utfal l
2020 Trend

Attraktiv arbetsgivare
med fokus på
arbetsmiljö,
ledarskap,
medarbetarskap och
kompetensförsörjning

Kvalitén
uppnås

Resultat i
medarbetarenkätens
fråga om att se fram

emot att gå till arbetet

4,08 4,01

Andel
tillsvidareanställda

med heltidsanställning
97,3 %

Friska medarbetare Kvalitén
uppnås

Sjukfrånvaro hos
medarbetare

4,09 % 3,77 %

Egen försörjning Kvalitén är på
väg att uppnås

Andel deltagare som
går ut i självförsörjning

efter avslutad insats
som kvarstår i

självförsörjning efter
90 dagar

23 %

Andel individer som
fått arbete sex månader

efter avslutad
yrkesutbildning inom

kommunens
vuxenutbildning (%)

Andel elever inom
vuxenutbildningen som

når betyg

Antal deltagare
inskrivna på

arbetsmarknadsenhete
n

156

Antal inskr ivna elever
inom

vuxenutbildningen

Resursjobb

Service och
bemötande

Kvalitén
uppnås

Andel behör iga lärare
inom

vuxenutbildningen
100 %

Tillgänglighet (fysiskt
och digitalt)

Kvalitén är på
väg att uppnås

Antal utställningar av
museiföremål 6

Meröppet - besökare
per öppettimme 2,6

Meröppet timmar per
månad

236

Antal genomförda
lotsärenden

8

Antal besök med
biblioteksbussen
utanför ordinar ie

turlista

3

Antal aktiviteter 104
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Kvali tetsfaktor Grad av kval i tet Kval i tetsindikator
Utfal l
2019

Utfal l
2020 Trend

anordnade för att nå
fler besökare

Antal företagsbesök 10

Antal människor nådda
(inom radie) som kan ta
del av servicepunkten –

Geografisk spridning

Attraktivitet och
utbud

Kvalitén är på
väg att inte

uppnås

Industrimark/ Antal
kvm detaljplanelagd

verksamhetsmark
20,6

Deltagartillfällen i
idrottsföreningar

antal/ invånare 7-20 år
6

Antal utställningar av
museiföremål 6

Antal konstformer
under året 5

Antal deltagare
företagsfrukostar 0

Andel lovaktiviteter för
barn/ ungdomar

Bildning & livslångt
lärande

Kvalitén är på
väg att uppnås

Antal besök i
kommunens bibliotek

inklusive bokbussen
(antal/ invånare)

5,6 5,8

Elevers upplevelse av
delaktighet och

inflytande
80,7

Elevers upplevelse av
trygghet och studiero

100 %

Läsfrämjande insatser
(per ålderskategori) 27

Antal förfrågningar till
arkivet 532

Antal studieplatser
(inom samtliga

bibliotek)
6

Elever som erbjuds att
delta i studiehall

(vuxenutbildningen)
10

Andel elever inom sfi
som erbjuds

heltidsstudier

Kvinnor och mäns
förutsättningar för

studier

Progression för
språksvaga
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Kvali tetsfaktor Grad av kval i tet Kval i tetsindikator
Utfal l
2019

Utfal l
2020 Trend

Fjärrlån och
kurslitteratur

507

Attraktiv arbetsgivare med fokus på ar betsmil jö, ledarskap, medarbetarskap och
kompetensförsör jning

Inom förvaltningen var en särskild utbildningsinsats planerad för samtlig personal under
2020, men utifrån läget med Covid-19 fick insatsen skjutas på framtiden.

Den viktigaste frågan har varit att säkerställa arbetsmiljön för våra medarbetare utifrån att
det dels funnits en oro för smittspridning samt att arbetsmiljöansvaret kvarstår även vid
arbete från annan plats än den fysiska arbetsplatsen. Detta har inneburit att cheferna behövt
säkerställa att de medarbetare som arbetat hemifrån haft en god arbetsmiljö även om de inte
fysiskt kunnat vara på plats. Våra medarbetare har haft olika förutsättningar för hemarbete
utifrån olika arbetsuppgifter. Ledningsgruppen har arbetat metodiskt för att fånga upp
medarbetarna gällande arbetsmiljö och distansarbete för att medarbetarna ska känna sig
trygga. Arbetsplatserna har heller aldrig varit helt stängda, så för de medarbetare som inte
har kunnat säkerställa en bra arbetsmiljö hemma så har valfr iheten varit viktig. Förvaltningen
har uppmanat alla att följa Regionhälsans rekommendationer för hemarbete.

Under 2020 verkställde tillväxtförvaltningen sin besparing som innebar uppsägning av
personal som en effekt. Detta har påverkat både medarbetare och personalgrupper negativt
under året.

Fr iska medarbetare

Under våren hade tillväxtförvaltningen en väldigt hög sjukfrånvaro på grund av Covid-19 och
rådande rekommendationer. Under året har sjukfrånvaron sjunkit och landade i december
2020 på en nivå som är lägre än i december 2019. Många av förvaltningens medarbetare har
möjlighet att kunna arbeta hemifrån vilket har påverkat sjukfrånvaron positivt då
medarbetare med milda symptom har kunnat arbeta på distans i väntan på provresultat.

För de verksamheter där medarbetare inte har kunnat utföra sina arbetsuppgifter på distans
har utfallet varit tvärtemot och en högra sjukfrånvaro har påvisats.

Egen försör jning

Förvaltningen har haft en oro över den stora utmaning som framförallt näringslivet hamnat
inför. Under våren permitterade och/ eller varslade flera företag personal. Viktiga leveranser
till tillverkningsindustrin uteblev och produktioner stod sti lla. Restaurangbranschen och
besöksnäringen har haft det r iktigt tufft. Den ekonomiska uthålligheten är begränsad för de
mindre företagen. Ett övergripande arbete har pågått inom regionen kring detta. Lokalt i
Lindesberg har företagsmöten skett för att se vilket stöd kommunen kan bistå med.

Arbetsmarknadsenheten har under det första kvartalet skapat fler förutsättningar för
deltagare inom verksamheten; bland annat via bilpoolen som kan skapa fler möjligheter till
arbete och arbetsträning. Även ett städlag i samarbete med hemtjänsten startade upp i
november 2020 där deltagare får möjlighet att arbeta.

Arbetsmarknadsenheten har även avvecklat en del insatser som inte har gett önskade
effekter. Samtidigt som ett starkare samarbete med vuxenutbildningen och den ideella
sektorn har skapats i syfte att få fler verktyg som kan stötta deltagaren vidare till
självförsörjning på sikt.
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Arbetsmarknadsenhetens verksamheter har utifrån situationen med Covid-19 varit igång som 
vanligt. Dock har verksamheten noterat att allt fler arbetsgivare inte kan ta emot våra 
målgrupper. I början på Covid-19 var det många oroliga arbetsgivare som tackade nej till 
placeringar av olika slag, däribland exempelvis socialförvaltningen. Under augusti månad såg 
vi att man försiktigt planerade att börja öppna upp för möjligheten igen och under hösten 
kunde flera verksamheter börja ta emot igen, även om  i mindre skala än tidigare. 
Serviceteamet är fortsatt beredda att rycka in och bistå med fler uppdrag om behov av detta 
skulle uppkomma hos våra medborgare i dessa tider. 

Service och bemötande 

Näringslivsenheten och arbetsmarknadsenheten testade under våren en idé kring matchning 
av tillgänglig varslad arbetskraft med arbetsgivares rekryteringsbehov i Lindesbergs 
kommun. Det fanns under våren ett stort intresse bland personer utan sysselsättning. Dessa 
personer kategoriserades i olika yrkesområden utifrån utbildning och erfarenhet. Det var tre 
ganska jämnstora och dominerande inriktningar mot: skola/förskola, vård/omsorg, handel och 
industri, vilket resulterade i ett bra underlag att arbeta vidare med vad gäller tillgänglig 
arbetskraft. 

Vuxenutbildningen har på uppdrag av socialförvaltningen mött upp behovet av en kortare 
vårdutbildning och introduktion för personal som tillfälligt ska jobba inom vården utifrån 
rådande behov och omständigheter. Tillväxtförvaltningen har hela året arbetat aktivt för att 
på olika sätt kunna ställa om och möta upp prioriterade behov. 

Näringslivsenheten har även sett att många goda initiativ kommit från företagen och de 
företagskluster som finns i Lindesbergs kommun just nu. 

Näringslivsenhetens fokus har varit att bidra med det som kommunen kan göra för att på 
olika sätt stödja vårt lokala näringsliv tillsammans med Region Örebro län, Business Region 
Örebro och andra myndigheter. Bra insatser har erbjudits och görs redan både lokalt och 
regionalt. 

Tillväxtförvaltningen gjorde under våren förskottsutbetalningar av både förenings- och 
marknadsföringsbidrag för att våra lokala föreningar skulle klara av att vara uthålliga när 
övriga inplanerade föreningsintäkter uteblivit. 

Biblioteken i Lindesbergs kommun har fortsatt erbjudit våra medborgare som är 70+ 
utkörning av böcker och medier även till kommunens mindre orter dit biblioteksbussen inte 
når ut. Vi har även sett över lånevillkoren och har fortsatt inte några förseningsavgifter, 
förlängda lånetider med mera. 

Tillgänglighet (fysiskt och digitalt) 

Inom kulturenheten har pandemin och de rekommendationer som lagts med anledning av 
den påverkat verksamheterna under hela året. Biblioteken är en samhällsviktig funktion som 
kunnat hålla öppet, med fokus på huvudbiblioteket. Nya arbetssätt har tillkommit då en del 
uppdrag inte kunnat genomföras som på tidigare vis. Då det gäller allmänkultur och 
arrangemang har delar av dessa inte kunnat genomföras. Det finns därför en så kallad 
kulturskuld att hantera. Arbetet med att tillgängliggöra kulturarvet har under året haft stort 
fokus på en app som släpptes under pandemin och som har fått stor uppmärksamhet och 
laddats ner mycket. Under tredje tertialen har tillgängligheten till bibliotek minskat 
ytterligare eftersom biblioteksbussen inte kunnat användas som planerat med anledning av 
pandemin. I december stängdes även Meröppet på huvudbiblioteket. 

Inom vuxenutbildningen bedömer vi i nuvarande situation att tillgängligheten ahar varit god 
för våra elever både via närundervisning och distansundervisning. Våra pedagoger har funnits 
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tillgängliga via olika digitala mötesforum som stöd för eleverna med olika pedagogiska 
lösningar. Närundervisning har prioriterats för de elever som varit i störst behov av stöd som 
lärvux, sfi och grundläggande vuxenutbildning. Även de praktiska delarna i våra 
yrkesutbildningar har varit prioriterade och igång. 

Vikten av att försöka hitta alternativa lösningar än fysisk tillgänglighet har pågått i alla våra 
enheter för att möta upp nya behov. Förvaltningar har arbetat löpande med att följa 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att säkerställa säkerhet och trygghet där vi 
fortfarande har haft besökare och deltagare. Inom tillväxtförvaltningen är vi fortsatt måna om 
att leverera hög kvalitet, en god service och försöka vara tillgängliga för våra olika 
målgrupper, även om det till viss del idag sker på andra sätt än tidigare. 

Övergripande för tillväxtförvaltningen så bedömer vi att den fysiska tillgängligheten i och till 
våra verksamheter är sämre under denna pandemin, men den digitala tillgängligheten är 
betydligt bättre och har utvecklats väldigt snabbt. Verksamheterna har under året gjort en 
oerhört snabb omställning för att erbjuda bästa möjliga service trots rådande omständigheter. 

Attraktivitet och utbud 

Covid-19 påverkade kulturverksamheten snabbt och direkt eftersom stora delar av 
verksamheten bygger på arrangemang och fysiska möten och upplevelser. Det är svårt att 
kunna bedöma vad för slags arrangemang som är möjliga den närmaste tiden. En aspekt är 
huruvida publiken kommer att komma tillbaka, om människor har förändrat sina mönster, om 
människor vågar besöka större arrangemang. Många kulturskapare har förlorat intäkter på 
grund av pandemin, och en del kommer inte att kunna komma igen. Det är i dagsläget även 
svårt att bedöma vilken typ av utbud och arrangemang som kan vara aktuella längre fram. Det 
är viktigt att fortsatt planera för andra typer av lösningar för att ändå kunna erbjuda ett 
kulturellt utbud till våra medborgare. 

Lindesbergs bibliotek har under året utökat det digitala utbudet av medier, vilket också 
används mera. Kulturaktiviteter ställs in eller skjuts på framtiden. 

Tillväxtförvaltningen genomförde sommarlovsaktiviteter och Linde SportsCamp som planerat 
för ungdomar men med Coronaanpassningar. Totalt 1050 ungdomar deltog på 12 av våra 
sommarlovsaktiviteter och detta har varit väldigt uppskattat. 

En filmproduktion filmade en TV-serie under tre sommarmånader i Stripa, Stråssa och 
miljöerna kring Uskavi. Något som har gynnat det lokala näringslivet exempelvis Lindesbergs 
stadshotell, lokala restauranger med flera. 

Lindesbergs kommun, som del i Business Region Örebro (BRO) lyfter löpande fram 
Lindesbergs kommuns utbud av tillgänglig industrimark mot potentiella etableringar. 

Flera arbeten i syfte att tydliggöra attraktivitet och utbud har pågått på näringslivsenheten 
och i kommunen i stort där Lindesbergs kommun exempelvis via den kommunala 
sommargåvan och julgåvan (två presentkort) till sina anställda har bidragit till att stödja den 
lokala handeln i Lindesberg kommun. 

Ur ett förvaltningsövergripande perspektiv så har de verksamheter som måste vara igång 
kunnat vara igång, men inte alltid på samma sätt som i ett normalläge. 

Bildning & livslångt lärande 

Året har bestått av en blandning av när- och distansundervisning för vuxenutbildningen. 
Samtliga elevgrupper är på plats igen, men i olika omfattning nu när året avslutas. Till stor del 
delas grupperna upp i mindre grupper och dessa varvas mellan närundervisning och 
distansundervisning. 
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Den här omställningen är en lärandeprocess för personalen och verksamheten provar sig hela
tiden fram för att hitta de bästa lösningarna. Alla grupper är igång och det har fungerat över
förväntan bra. Det finns bättre förutsättningar att kunna upprätthålla kvalitét och ge eleverna
det stöd som de behöver när det finns möjlighet att kunna ha eleverna fysiskt på plats igen,
men det finns också en del fördelar med den snabba utveckling av digital kompetens som
under årets har byggts upp både hos personal och elever.

Inom biblioteksverksamheten har det läsfrämjande arbetet inte kunnat prioriteras på grund
av Covid-19. Vi har sett att biblioteken som så många gånger tidigare fyller en viktig funktion
och får ett tydligt uppdrag då många människor kan behöva utbildning eller fortbildning. En
ökad användning av digitala resurser växer fram. Det är tydligt att under tidiga delar av
pandemin så minskade antalet besök på biblioteken och under den tredje tertialen har
verksamheten behövt avråda människor från besök. Verksamheten ser dock att behovet av
biblioteket är fortsatt stort trots avrådan.

1.5 Utvecklingsmål

Utvecklingsmål Måluppfyl lnad Utveckl ingsindikator Utfal l
2019

Utfal l
2020

Trend

Tillväxtutskottet ska
möjliggöra fler vägar
till egen försörjning

Målet är på väg
att uppfyllas

Tillväxtutskottet ska
verka för att fler barn
och unga ska
upptäcka kultur
utifrån sina egna
förutsättningar

Målet är på väg
att inte uppfyllas

Tillväxtutskottet ska
verka för en långsiktig
och hållbar
kompetensförsörjning
för den lokala och
regionala
arbetsmarknaden

Målet är på väg
att uppfyllas

Tillväxtutskottet ska
verka för att alla ska
inkluderas och vara en
del av samhället

Målet är på väg
att uppfyllas

Tillväxtutskottet ska
utveckla
förutsättningar för
kommunens befintliga
näringsliv och
nyetableringar samt
inflyttning

Målet är på väg
att uppfyllas

Ti l lväxtutskot tet ska möjliggöra fler vägar t i l l egen försör jning

Vi arbetar kontinuerligt med att hitta fler samverkansparter i syfte att hitta fler vägar till
arbete. Ett särskilt fokus ligger på personer som är långtidsarbetslösa och som behöver ett
fördjupat stöd för att rustas inför anställning.

Resursjobben har kommit igång under året trots pandemin och vi har 15 personer i
anställning sedan uppstart. Därutöver planerar vi för uppstarten av en egenkombinerad
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städutbildning i samverkan med SBB och Socialförvaltningen. Det är en praktisk 
städutbildning i syfte att inkludera fler språksvaga. Planerad uppstart är i september månad. 

Vuxenutbildningen erbjuder en mängd olika utbildningar och kurser, vilket ger individen 
goda möjligheter till att kunna få en anställning och en egen försörjning. Det handlar både om 
sfi, grundläggande- och gymnasiala utbildningar. 

På Masugnen har vi fördjupat vår interna samverkan och utökat vår gemensamma 
verktygslåda. Detta innebär att deltagarna nu har möjlighet att kunna delta i ett 20-tal olika 
orienteringskurser baserat på vad de har för behov. 

Vi erbjuder också olika motivationshöjande insatser innan uppstarten av en aktivitet som vi 
tror kan göra skillnad för de långsiktiga effekterna av våra insatser. 

Tillväxtutskottet ska verka för att fler barn och unga  ska upptäcka kultur utifrån sina 

egna förutsättningar 

Kulturenheten genomför en rad olika verksamheter där barn och unga kan upptäcka kultur. 
Den som når bredast är skolteatern i samarbete med Barn- och utbildningsförvaltningen. Där 
förväntas arbetet med den kommungemensamma barnkulturplanen stärka arbetet också 
genom att delta i Kulturkraft som delvis finansieras genom Region Örebro län. Även 
biblioteksverksamheten genomför ett strukturerat arbete som ger fler barn och unga tillgång 
till kultur. För att fortsätta bredda barn och ungas deltagande påbörjades en del 
utvecklingsarbeten som har avstannat under pandemin. Ett intressant spår är barn och ungas 
tillgång till kultur under sin fritid. 
På grund av pandemin har de flesta planerade aktiviteter inte kunnat genomföras. Det gick att 
genomföra viss skolteater under våren och även några aktiviteter under loven. 

Tillväxtutskottet ska verka för en långsiktig och hållbar kompetensförsörjning för den 

lokala och regionala arbetsmarknaden 

Utbildningarna som vi bedriver och erbjuder i egen regi och i vårt länssamarbete är 
förankrade hos arbetsgivarna och anpassade efter arbetsmarknadens behov. Vi har en 
kontinuerlig dialog via programråd och lokala styrgrupper i College. Vuxenutbildningen är 
också representerad på regional nivå inom Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege. Vi är 
delaktiga i REKO, där alla utförare av yrkesutbildning i Örebro län samverkar om utbud, 
innehåll och antagning. Där finns också ett stort antal utbildningar inom frisök för samtliga 
länsinnevånare. 

Under hösten har vi prövat ett nytt koncept där vi kombinerar sfi med yrkesvuxkurser inom 
svets. Fem deltagare har haft möjligheten till att kunna få testa detta. Syftet är att elever på sfi 
ska komma igång med yrkesutbildning i ett tidigare skede. 

Tillväxtutskottet ska verka för att alla ska inkluderas och vara en del av samhället 

Vuxenutbildningen arbetar för att elever och deltagare ska känna sig delaktiga och kunna 
påverka sin utbildning. Inom sfi arbetar vi med olika orienteringskurser som bidrar till en 
ökad förståelse för samhället och som ger stöd i att kunna vara en aktiv samhällsmedborgare. 

Arbetsmarknadsenheten har haft kompetenshöjande insatser för personalen med temat 
"Diskriminering på arbetsmarknaden". Vi har även ett kontinuerligt fokus på att arbeta med 
jämställdhet inom alla branscher som är kvinno- eller mansdominerade. 
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Tillväxtutskottet ska utveckla förutsättningar för kommunens befintliga näringsliv och 

nyetableringar samt inflyttning 

Arbetet med nyetableringar och investeringar fortgår inom olika etableringsprojekt. 
Detaljplanearbetet för del av Heden i Frövi börjar närma sig samrådsskede. Dialog med 
trafikverket förs även kopplat till kommande etableringar av järnväg i verksamhetsområdet 
Frövi samt gällande arrendeavtal vid Storå omlastningscentral. Strategiskt viktiga beslut har 
tagits på politisk nivå som möjliggör fortsatt utvecklingsarbete i Frövi. 

Arbetet med etableringar sker i nära samarbete med Samhällsbyggnadsförbundet och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen. 

Mindre och medelstora företagsetableringar tas omhand löpande. Lindesbergs kommun 
ämnar även anställa en Mark-och exploateringsingenjör under 2021 

Flera företagsetableringar är på gång på industriområdet i Lindesberg. Totalt har det enligt 
bolagsverket under 2020 startats 104 företag i Lindesbergs kommun med fördelningen 80 
stycken aktiebolag, 23 stycken enskilda firmor och 1 stycken handelsbolag. 

1.6 Framtida utmaningar och prioriterade områden 

Utifrån KLIVA-utredningen och Skolverkets projekt som vuxenutbildningen deltar i 
tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen, så kommer Masugnen än mer fokusera 
på kvalitetshöjning av studier för personer som är nyanlända och som har svenska som andra 
språk. 

Sfi kommer under 2021 också lägga mer tid och kraft på yrkesinriktad sfi, och planerar för att 
prova olika koncept och ta fram nya metoder som kan vara varaktiga över tid. 

Den digitala kompetensen behöver förstärkas hos lever och deltagare på 
arbetsmarknadsenheten. Fokus kommer vara på att tillgängliggöra digitala verktyg för de som 
saknar dessa privat. 

Arbetsmarknadsenheten har utvecklat olika koncept och arbetssätt för att utveckla arbetet för 
den målgrupp som står längst ifrån arbetsmarknaden. Corona-pandemin innebär tyvärr att 
den här målgruppen flyttas allt längre bak i kön. Det innebär att insatser behöver ses över 
ytterligare för att försöka hitta fler och andra sätt att rusta dessa individer för 
arbetsmarknaden utifrån deras förutsättningar. Insatser som bygger på långsiktighet och 
tålamod. 

Det är extra viktigt att även fortsatt kunna erbjuda kommunala anställningar (resursjobb) för 
att kunna rusta individerna för arbetsmarknaden när den privata arbetsmarknaden inte kan 
ta emot praktikanter eller anställa. Gällande resursjobben så gjordes bedömningen att dessa 
anställningar skulle löpa ett år i taget. Men med dessa förändrade förutsättningar kan det 
istället behövas ett 2-årsperspektiv och ännu mer arbete med praktikplatser. Det finns nya 
praktiska utmaningar för verksamheten att lösa samtidigt som budgeten är densamma. Hela 
arbetsmarknadsenhetens arbete har plötsligt fått helt andra förutsättningar att kunna uppnå 
resultat, vilket kräver ork, uthållighet och tålamod. 

För näringslivsenheten är prioriterade områden att bidra i de olika utvecklingsprojekt som 
pågår men även att löpande arbeta för att förbättra kommunens företagsklimat. Framtida 
utmaningar kan bestå i att hantera effekterna av en fortsatt pandemi. 
 
För kulturområdet är den största och närmaste utmaningen att starta upp verksamheten igen. 
Det är svårt att bedöma om människors beteende har förändrats. Troligen kommer många 
vilja mötas och delta i arrangemang när pandemin lägger sig. Utmaningen blir då att kunna 
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genomföra ett stort antal aktiviteter. Andra utmaningar är att resurserna har svårt att räcka 
till. Ytterligare en utmaning och ett prioriterat område är nå ut till fler. 

1.7 Bilaga diagram (kvalitetsindikatorer, utvecklingsindikatorer) 

Attraktiv arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap och 

kompetensförsörjning 

Kvalitetsindikator 

Resultat i medarbetarenkätens fråga om att se fram emot att gå till arbetet 

 
 

Andel tillsvidareanställda med heltidsanställning 
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Friska medarbetare 

Kvalitetsindikator 

Sjukfrånvaro hos medarbetare 

 
 

Egen försörjning 

Kvalitetsindikator 

Andel deltagare som går ut i självförsörjning efter avslutad insats som kvarstår i självförsörjning efter 90 
dagar 

 
 

Andel individer som fått arbete sex månader efter avslutad yrkesutbildning inom kommunens 
vuxenutbildning (%) 
Inga tillgängliga data 
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Kvalitetsindikator 

Andel elever inom vuxenutbildningen som når betyg 
Inga tillgängliga data 
 

Antal deltagare inskrivna på arbetsmarknadsenheten 

 
 

Antal inskrivna elever inom vuxenutbildningen 
Inga tillgängliga data 
 

Resursjobb 
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Service och bemötande 

Kvalitetsindikator 

Andel behöriga lärare inom vuxenutbildningen 

 
 

Tillgänglighet (fysiskt och digitalt) 

Kvalitetsindikator 

Antal utställningar av museiföremål 
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Kvalitetsindikator 

Meröppet - besökare per öppettimme 

 
 

Meröppet timmar per månad 

 
 

Antal genomförda lotsärenden 
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Kvalitetsindikator 

 
 

Antal besök med biblioteksbussen utanför ordinarie turlista 

 
 

Antal aktiviteter anordnade för att nå fler besökare 
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Kvalitetsindikator 

 
 

Antal företagsbesök 

 
 

Antal människor nådda (inom radie) som kan ta del av servicepunkten – Geografisk spridning 
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Kvalitetsindikator 

 
 

Attraktivitet och utbud 

Kvalitetsindikator 

Industrimark/Antal kvm detaljplanelagd verksamhetsmark 

 
 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar antal/invånare 7-20 år 
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Kvalitetsindikator 

 
 

Antal utställningar av museiföremål 

 
 

Antal konstformer under året 
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Kvalitetsindikator 

 
 

Antal deltagare företagsfrukostar 

 
 

Andel lovaktiviteter för barn/ungdomar 
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Kvalitetsindikator 

 
 

Bildning & livslångt lärande 

Kvalitetsindikator 

Antal besök i kommunens bibliotek inklusive bokbussen (antal/invånare) 

 
 

Elevers upplevelse av delaktighet och inflytande 
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Kvalitetsindikator 

 
 

Elevers upplevelse av trygghet och studiero 

 
 

Läsfrämjande insatser (per ålderskategori) 
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Kvalitetsindikator 

 
 

Antal förfrågningar till arkivet 

 
 

Antal studieplatser (inom samtliga bibliotek) 
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Kvalitetsindikator 

 
 

Elever som erbjuds att delta i studiehall (vuxenutbildningen) 

 
 

Andel elever inom sfi som erbjuds heltidsstudier 
Inga tillgängliga data 
 

Kvinnor och mäns förutsättningar för studier 
Inga tillgängliga data 
 

Progression för språksvaga 
Inga tillgängliga data 
 

Fjärrlån och kurslitteratur 
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Kvalitetsindikator 
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§207/20   Dnr: KS 2020/272 

 

Underskrift av Deklaration för en stark demokrati  
 
Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta åtaganden: 

 Demokratidag för ungdomar 

o Under 2021 planerar Lindesbergs kommun 
anordna en demokratidag där politiker och 
representanter för kommunens förvaltningar 
träffar unga i kommunen för diskussion om 
gemensamma frågeställningar. Målgruppen för 
demokratidagen är unga 13–25 år som är boende 
eller studerande i Lindesbergs kommun. Syftet 
med demokratidagen är att för kommunen lyssna 
till ungas synpunkter inom olika områden och 
möjliggöra för ungdomar att påverka i olika 
frågor. Det som framförs under dagen ska vara en 
del av underlagen till de kommunala besluten och 
möjliggöra för kommunen på ett av flera 
systematiska sätt få in ungas tankar och åsikter.  

o Sedan 2016 har Lindesbergs kommun årligen 
anordnat en demokratidag för ungdomar i 
kommunen. I samband med att den årliga 
demokratidagen för ungdomar infördes 2016 har 
kommunstyrelsen tagit fram en riktlinje som 
kontinuerligt uppdateras för att stämma överens 
efter behov och önskemål. Riktlinjen reviderades 
senast i september 2020 och gäller fram till och 
med 2023. Lindesbergs kommun kommer 
fortsätta utveckla riktlinjen för demokratidagen, 
bland annat genom att få in ungdomar med 
funktionshinder. 

 Utbildningsdag för förtroendevalda och tjänstemän i 
Lindesbergs kommun med tema den svenska 
demokratins historia 

o 100 år av ett demokratiskt styrelseskick är inte en 
lång tid, därför kommer Lindesbergs kommun 
under 2021 att anordna en utbildningsdag för 
kommunens förtroendevalda med tema den 
svenska demokratins historia. Detta för att öka 
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medvetenheten bland de förtroendevalda samt 
verka för att fler får kunskap om Sveriges historia. 

o Kostnaden för deltagande i utbildningsdagen för 
förtroendevalda ska finansieras av nämnden som 
ledamot och ersättare sitter i. 

Ärendebeskrivning 

Deklarationen är framtagen av kommittén Demokratin 100 år 
(Ku 2018:02) och är en del i kommitténs arbete med att etablera 
den nationella samlingen Vår demokrati – värd att värna varje 
dag. Deklarationen tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 
100 år och att det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och 
stärka demokratin. De aktörer som antar deklarationen åtar sig 
under åren 2020-2021 bidra till de åtaganden som anges i 
deklarationen. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta åtaganden: 

 Demokratidag för ungdomar 

o Under 2021 planerar Lindesbergs kommun 
anordna en demokratidag där politiker och 
representanter för kommunens förvaltningar 
träffar unga i kommunen för diskussion om 
gemensamma frågeställningar. Målgruppen för 
demokratidagen är unga 13–25 år som är boende 
eller studerande i Lindesbergs kommun. Syftet 
med demokratidagen är att för kommunen lyssna 
till ungas synpunkter inom olika områden och 
möjliggöra för ungdomar att påverka i olika 
frågor. Det som framförs under dagen ska vara en 
del av underlagen till de kommunala besluten och 
möjliggöra för kommunen på ett av flera 
systematiska sätt få in ungas tankar och åsikter.  

o Sedan 2016 har Lindesbergs kommun årligen 
anordnat en demokratidag för ungdomar i 
kommunen. I samband med att den årliga 
demokratidagen för ungdomar infördes 2016 har 
kommunstyrelsen tagit fram en riktlinje som 
kontinuerligt uppdateras för att stämma överens 
efter behov och önskemål. Riktlinjen reviderades 
senast i september 2020 och gäller fram till och 
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med 2023. Lindesbergs kommun kommer 
fortsätta utveckla riktlinjen för demokratidagen, 
bland annat genom att få in ungdomar med 
funktionshinder. 

 Utbildningsdag för förtroendevalda med tema den 
svenska demokratins historia 

o 100 år av ett demokratiskt styrelseskick är inte en 
lång tid, därför kommer Lindesbergs kommun 
under 2021 att anordna en utbildningsdag för 
kommunens förtroendevalda med tema den 
svenska demokratins historia. Detta för att öka 
medvetenheten bland de förtroendevalda samt 
verka för att fler får kunskap om Sveriges historia. 

o Kostnaden för deltagande i utbildningsdagen för 
förtroendevalda ska finansieras av nämnden som 
ledamot och ersättare sitter i. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår att både förtroendevalda och 
tjänstemän i Lindesbergs kommun ska delta på 
utbildningsdagen med tema den svenska demokratins historia.  

Irja Gustafsson (S), John Omoomian (S), Nils Detlofsson (L), 
Mathz Eriksson (C), Markus Lundin (KD), Jonas Kleber (C) 
föreslår bifall till Pär-Ove Lindqvists (M) tilläggsförslag.  

Beslutsgång 

Ordförande Irja Gustafsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan 
besluta enligt förvaltningens förslag till beslut med Pär-Ove 
Lindqvists (M) tilläggsförslag om att både förtroendevalda och 
tjänstemän i Lindesbergs kommun ska delta på 
utbildningsdagen med tema den svenska demokratins historia 
och finner att förslaget godkänns. 

_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunsekreterare 
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Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum: 2021-04-20 
Justeringsdatum: 2021-04-29 
Anslagsdatum: 2021-04-30 
 

§ 130 Årsredovisning - Nerikes Brandkår 2020 
Ärendenummer: Ks 220/2021 
Handläggare: Johanna Larsson 

Ärendebeskrivning 
Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund som har till uppgift att svara för 
räddningstjänsten för de nio kommunerna Askersund, Hallsbergs, Kumla, 
Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. 

Nerikes Brandkår redovisar ett överskott på 2,4 mnkr (5,2 mnkr). 
Balanskravsresultatet är 1,9 mnkr (2,5 mnkr). 

Årsredovisningen för 2020 överlämnas till Kommunstyrelsen för 
godkännande. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 13 april. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-12 
Årsredovisning 2020 för Nerikes Brandkår 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för verksamheten under år 2020. 

2. Årsredovisningen för Nerikes Brandkår år 2020 läggs med godkännande till 
handlingarna. 

Yrkande 
Ameer Sachet (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Proposition 
Ordförande Ulf Södersten (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga Ameer Sachets (S) yrkande om bifall till Kommunstyrelsens förslag och 
att Kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för verksamheten under år 2020. 

2. Årsredovisningen för Nerikes Brandkår år 2020 läggs med godkännande till 
handlingarna. 
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Sammanfattning 
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Sammanfattande revisionell bedömning

Granskningsområde Kommun-
styrelsen

Barn- och 
utbildnings- 

nämnden

Socialnännden Samhälls- 
byggnads- 
nämnden 

Bergslagen

Ändamålsenlighet Gul Gul Gul Gul

Ekonomiskt tillfredsställande Gul Grön Röd Grön

Intern kontroll Grön Grön Grön Grön

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till kommunstyrelsen och nämnderna:

● Utifrån utvecklingsmål/kvalitetsfaktorer utveckla kompletterande mätetal och indikatorer för att underlätta 
uppföljning och bedömning.

● Tydliggör hur åtgärder vidtas för att uppnå måluppfyllelse för utvecklingsmål/kvalitetsfaktorer.

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendation till socialnämnden:

● Vidta tydliga åtgärder för att nå en budget i balans.



 Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2020 - KS 2021/93-1 Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2020 : Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2020

Inledning
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Bakgrund
Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser och nämnder. 

Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar och 
föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, kontroll 
och rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att 
verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt. 

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse. 
Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras: 

Har kommunstyrelsens och nämndernas förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll?

Granskningen omfattar följande granskningsområden:

1. Styrning, kontroll och åtgärder: översiktlig nivå.
2. Måluppfyllelse för verksamheten.
3. Måluppfyllelse för ekonomin

Nr 1 utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. Övriga områden bildar underlag för att bedöma om 
förvaltningen sker på ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt (3). 

Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av kommunallagen 6:6 och följsamhet till fullmäktiges uppdrag i form av mål 
och budget 2020.

Därutöver sker även en kompletterande granskning inom följande område för kommunstyrelsen: 

4. Intern kontroll

Metod och avgränsning
Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2020. I övrigt 
se “syfte och revisionsfrågor”. Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gult 
(delvis) och röd (otillräckligt). Basgranskningen avser kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt 
samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. Fördjupad granskning av intern kontroll avser kommunstyrelsen.
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Inledning
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Kommunövergripande 
● Styrnings- och ledningssystem
● Vision och kommunfullmäktiges övergripande mål
● Årshjul för planering och uppföljning 2020
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Kommunfullmäktiges Mål och budget är det övergripande och överordnande styrdokumentet som 
innehåller planperiodens förutsättningar. Nämndernas uppgift är att fastställa grunduppdraget, 
kvalitetsfaktorer samt utforma utvecklingsmål på sin nivå. Mål och budget fastställs av 
kommunfullmäktige.
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Lindesberg styrmodell 

Utgångspunkter 
• Styrmodellen ska omfatta alla delar av styrningen.
• Styrmodellen ska kunna hantera alla typer av styrning som berör 

kommunens verksamheter.
• Styrmodellen är både en struktur och ett arbetssätt för planering och 

uppföljning. 
• Styrningen utgår från verksamheternas grunduppdrag.
• Ansvaret för att planera, utveckla och följa upp verksamheten ska 

ligga så nära medarbetare och medborgare som möjligt. 
• Styrmodellen är politiskt neutral och ska fungera oavsett politikens 

innehåll och över tid. De politiska viljeinriktningarna framkommer i 
det som man fyller styrmodellen med.

Styrning och ledning ska baseras på tillit och inte leda till ökade krav på för 
detaljerad planering och uppföljning av verksamheterna. Planering och 
uppföljning av mer operativ karaktär ska hanteras inom verksamheten utan 
krav på dokumentation
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Vision
”Lindesberg – Bergslagens själ. Lindesbergs kommun ska genom nydanade insatser, byggda på tradition och erfarenhet, 
vara det naturliga valet för näringsliv och boende i Bergslagen och angränsande delar av Mälardalen.”

Kommunfullmäktiges övergripande mål
Kommunfullmäktige antar mål och budget för åren 2020 och VP 2021-2022, 2019-12-10 § 195. I mål och budget 
dokumentet framgår budgetramar, investeringar, grunduppdrag och utvecklingsmål. 

Grunduppdrag 
• Attraktiv arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap och kompetensförsörjning.
• Friska medarbetare.
• God kommunal service.

Utvecklingsmål
• Ökad digitalisering inom verksamheter för att klara av kompetensförsörjningen och välfärden i framtiden.
• Ökad måluppfyllelse i skolan.
• En ökad långsiktigt ekonomisk planering.
• Samverkan mellan kommunen och näringsliv ska öka.
• Lindesbergs kommun ska bli mer inkluderande.
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Vision och kommunfullmäktiges övergripande mål 
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Ett årshjul för planering och uppföljning för år 2020 antas av kommunstyrelsen, KS 2019/330-1. Av årshjulet framgår 
förutsättningar för styrelsens, nämndernas och bolagens planering och uppföljning under året. 

Mål och budget
Kommunen ska varje år upprätta mål och budget för nästa kalenderår med en tvåårig plan för ekonomin. Budgeten ska 
innehålla mål och riktlinjer för verksamheten samt finansiella mål, som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 
Kommunstyrelsen och nämnder ska utifrån det övergripande budgetdokument upprätta verksamhetsplaner vilket generellt 
sker i december året innan.

Delårsredovisning per den 31 augusti
Delårsredovisningen är en uppföljning och analys av ekonomi, personal och verksamhet per den 31 augusti. Det är en 
avstämning av kommunens arbete med god ekonomisk hushållning med helårsprognos.

Internkontroll 
Intern kontroll syftar ytterst till att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut och fastställda grunduppdrag och 
kvalitetsfaktorer uppfylls, genom att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande 
intern kontroll, d.v.s. de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande uppnås:

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

Uppföljning av internkontrollplanen sker i samband med delårs- och helårsuppföljningen.

Årsredovisning och verksamhetsberättelse
Årsredovisningen innehåller förvaltningsberättelse med bland annat en analys om hur kommunen uppnått god ekonomisk 
hushållning genom måluppfyllelse av de övergripande målen och de finansiella målen. Den innehåller även en 
personalredovisning, ekonomisk översikt och analys och räkenskaper för hela kommunkoncernen. 
Verksamhetsberättelsen ska innehålla nämndernas och bolagens måluppfyllelse samt kommentarer och analys.
Kommunstyrelsens mål- och budgetberedning har en analysdag i mitten av mars.
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Årshjul för planering och uppföljning 2020
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Övrig uppföljning och analys
Förutom årsredovisning och delårsredovisning får kommunstyrelsen uppföljning och analys med helårsprognos i mars, 
april och oktober. Uppföljningen i april är mer omfattande och innehåller uppföljning och analys av ekonomi och 
verksamhet för att kommunstyrelse och nämnder ska kunna vidta åtgärder vid eventuella avvikelser. Efter februari, maj, 
juli och september sker en ekonomisk avstämning för samtliga förvaltningar till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt har kommunstyrelsen resultatdialog med nämnder, kommunalförbund och 
bolagskoncernen i samband med uppföljningen för april och augusti. Utöver detta kallar kommunstyrelsen ansvarig 
förvaltningschef eller VD i bolag vid större avvikelse i budget eller verksamhet.
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Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Tillväxtutskottet Utskottet för stöd och 
service

2020

Tillväxtförvaltningen Kommunledningskontoret
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Under 2020 bestod kommunstyrelsen av två förvaltningar (kommunledningskontoret och tillväxtförvaltningen) vilka upprättade separata 
verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser. Förvaltningarna under kommunstyrelsen hade olika förvaltningschefer. Av kommunallagens 7 
kapitel (anställda) framgår av första paragrafen att styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen bland de anställda 
och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen. Inför 2021 är strukturen förändrad och illustreras av bilden nedan. 
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Kommunstyrelsen
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Gul Styrelsen kan delvis verifiera att dess förvaltning utförts på ett 
ändamålsenligt sätt under år 2020.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Gul Styrelsen kan delvis verifiera att förvaltningen skett på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2020. 
Tillväxtförvaltningen redovisar en avvikelse mot budget om -1,9 
mnkr och kommunledningskontoret redovisar ett överskott på 3,8 
mnkr.

I kommunallagen anges att kommunstyrelsen har en 
uppsiktsplikt. Styrelsen ska övervaka att kommunens 
verksamhet och angelägenheter bedrivs och utvecklas i enlighet 
med kommunens styrdokument. Vi noterar att nämnderna totalt 
redovisar ett underskott för år 2020. Socialnämndens underskott i 
förhållande till budget om -25,0 mnkr sticker ut. Kommunstyrelsen 
begär in återrapportering av styrelse och nämnder som 
prognostiserar underskott.

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till styrelsens förvaltning har i 
rimlig grad varit tillräcklig under år 2020. Utöver KS egen 
förvaltning finns ett ansvar för styrelsen att ha uppsikt och 
bedöma helheten i kommunen. Vi upplever att kommunstyrelsen i 
rimlig grad har uppsikt över kommunen i sin helhet.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har styrelsen antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön Styrelsen antar verksamhetsplan för tillväxtutskottet 
(§221) och utskottet för stöd och strategi (§223) vid 
sammanträdet 2019-12-16.  En övergripande 
verksamhetsplan för kommunstyrelsens 
ansvarsområde saknas för 2020.

2. Budget a) Har styrelsen antagit en budget för sin 
verksamhet?

Grön Styrelsen antar budget för tillväxtutskottet (§220) och 
utskottet för stöd och strategi (§222) vid sammanträdet 
2019-12-16. En övergripande budget för 
kommunstyrelsens ansvarsområde saknas för 2020.

3. Mål a) Finns mål formulerade för styrelsens 
verksamhet?

Grön Mål finns formulerade i verksamhetsplaner antagna 
2019-12-16 §221 §223. Målen är utformade utifrån 
grunduppdraget samt utvecklingsmål.

b) Finns mål formulerade för styrelsens 
ekonomi?

Grön Styrelsen har en budgetram att följa.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Gul Kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål har formulerats 
men saknar i de flesta fall indikatorer och målvärden. 
Indikatorer finns för fullmäktiges mål men inte för 
kommunlednigskontoret.

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har styrelsen upprättat direktiv/ 
instruktion för rapportering till nämnden?

Grön Kommunövergripande riktlinjer för direktiv/ instruktion 
för rapportering finns i dokumentet Årshjul för planering 
och uppföljning år 2020 KS 2019/330-1. 
Återrapportering utifrån pandemin delges 
kommunstyrelsen regelbundet under året.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse 
och resultat?

Grön Uppföljning och analys sker i mars, maj, oktober samt 
vid delår och årsbokslut. Lägesrapporter lämnas i april 
och juli. 
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

c) Vidtar styrelsen tydliga 
åtgärder för att nå mål för 
verksamheten?

Grön I delårsrapporten jan-aug för nämnderna 2020 görs bedömning och 
prognos för måluppfyllelse av verksamhetsmålen. Åtgärder som 
vidtagits under året och förklaringar till utfall redovisas för varje mål. 
Styrelsen erhåller återrapportering om vidtagna åtgärder utifrån 
pandemin under 2020. 2020-03-24 fattas beslut om revidering av 
pandemiplan. 2020-06-16 beslut om Hyresreduktion och kommunalt 
aktivitetsbidrag för våren 2020 med anledning av att föreningslivet 
drabbats ekonomiskt av effekterna av Coronapandemin.

d) Vidtar styrelsen tydliga 
åtgärder för att nå mål för 
ekonomin?

Grön Vid ekonomisk uppföljning, 2020-06-16, belsutar styrelsen att uppmana 
samtliga nämnder att hålla budget.

Vid ekonomisk uppföljning, 2020-08-25, beslutar styrelsen att uppmana 
samtliga nämnder att hålla budget samt att socialnämnden i september 
ska redovisa hur nämnden arbetar med prognostiserat underskott samt 
förslag på minskade kostnader. 2020-08-13 Återrapportering sker 
genom att, §§ 73 Uppföljning och analys juli 2020 för socialnämnden, 
anmäls som handling till kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-22. 

I samband med ekonomisk uppföljning, 2020-11-17, beslutas att 
uppdra till socialnämnden att vid kommunstyrelsens sammanträde i 
december redovisa hur det arbetar med underskottet samt ge förslag 
på hur de får ner kostnaderna. Återrapportering sker 2020-12-15.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

5. Måluppfyllelse a) Når styrelsen uppsatta mål 
för verksamheten?

Gul Tillväxtutskottet (tillväxtförvaltningen): 
För grunduppdraget redovisas analys men inga bedömningar av 
måluppfyllelse. 

För kvalitetsfaktorerna bedöms:
● 3 som gröna (Kvalitén uppnås)
● 3 som gula (Kvalitén är på väg att uppnås)
● 1 som orange (Kvaliten är på väg att inte uppnås. 

För utvecklingsmålen bedöms:
● 4 som gula (Målet på väg att uppfyllas)
● 1 som orange (Målet är på väg att inte uppfyllas. 

Utskottet för stöd och strategi (kommunledningskontoret)
För grunduppdraget redovisas analys men inga bedömningar av 
måluppfyllelse. 

För kvalitetsfaktorerna bedöms:
● 2 som gröna (Kvalitén uppnås)
● 5 som gula (Kvalitén är på väg att uppnås)

För utvecklingsmålen bedöms:
● 1 som grönt (Målet är uppfyllt)
● 4 som gula (Målet på väg att uppfyllas)
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

5. Måluppfyllelse b) Når styrelsen uppsatta 
mål för ekonomin?

Gul Tillväxtutskottet: 
Tillväxtförvaltningen redovisar en avvikelse mot budget om -1,9 mnkr 

Tillväxtförvaltningen har under år 2020 haft en besparing på 5,0 Mnkr. 
Enligt verksamhetsberättelse kunde cirka 2,1 mnkr av
besparingen inte ge effekt under året på grund av personalkostnader. 
Det beskrivs även att schablonersättning från Migrationsverket är 
lägre än tidigare vilket påverkat utfallet negativt. 

Utskottet för stöd och strategi (kommunledningskontoret)
Kommunledningskontoret redovisar ett överskott på 3,8 mnkr. Politisk 
verksamhet ger ett överskott på 1,2 mnkr som beror på minskade 
arvoden och att medel för KS projekt inte har förbrukats helt. 
Kanslienhetens överskott om 1,1 mnkr beror på att bemanningen varit 
lägre under vissa månader och att projekt inte kunnat genomföras på 
grund av Coronapandemin.
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

6. Riskanalys a) Har riskanalys utförts i 
enlighet med fullmäktiges 
direktiv? 

Grön Nämnder och bolagsstyrelser ska som grund för sin styrning 
genomföra risk- och väsentlighetsanalyser för sin verksamhet.

Upprättade internkontrollplaner bygger på risk- och 
väsentlighetsanalyser. Kommunens nämnder har liknande 
struktur på upprättade riskavsnitt i respektive interkontrollplan. 

b) Finns en dokumenterad 
riskanalys för intern kontroll?

Gul De riskområden som tas upp i internkontrollplanen är 
dokumenterade. 

Vi har i granskningen inte tagit del av riskanalyser som omfattar 
risker utöver de som formuleras i internkontrollplanen. 



 Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2020 - KS 2021/93-1 Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2020 : Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2020

PwC
Lindesbergs kommun - Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2020 April 2020

20

Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

7. Plan för 
intern kontroll

a) Har plan 
upprättats i 
enlighet med 
fullmäktiges 
direktiv? 

Gul Internkontrollplanen ska minst innehålla:
● Rutiner och kontrollmoment som ska genomföras och följas upp.
● Omfattning på uppföljningen (metod och frekvens).
● Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen.
● Till vem uppföljningen ska rapporteras.
● När rapporteringen ska ske.
● Genomförd riskbedömning.

Internkontrollplan för kommunledningskontoret antagen av utskottet för stöd och strategi och 
internkontrollplan tillväxtförvaltningen antagen av tillväxtutskottet innefattar till övervägande 
del ovan innehåll. Vi finner delvis en avsaknad av tydlig omfattning på uppföljningen. Av 
internkontrollplanen framgår endast att årlig sammanställning och analys ska presenteras för 
huvudman. Vi finner även till viss del avsaknad över tydlig ansvarsfördelning för vem som 
ansvarar för uppföljning och till vem uppföljningen ska rapporteras.

b) Har styrelsen 
antagit plan för 
innevarande år?

Grön Internkontrollplan för kommande år ska antas senast i samband med nämndens 
verksamhetsplan. Kommunstyrelsen antar upprättade internkontrollplaner för samtliga 
nämnder och förvaltningar vid sammanträdet 2020-01-29 KS § 5, DNR KS 2019/138. 

För kommunstyrelsen finns ingen samlad intern kontrollplan utan följande har upprättats: 
Internkontrollplan 2020 utskottet för stöd och strategi (kommunledningskontoret) 2019-12-02 
USS § 44 Dnr KS 2019/138  och internkontrollplan 2020 tillväxtutskottet (tillväxtförvaltningen)  
2019-12-03 TU § 104, Dnr KS 2019/138.

c) Är planen 
heltäckande, dvs. 
omfattar den 
förekommande 
risker av olika 
slag?

Grön Internkontrollplanen för kommunledningskontoret innehåller bl.a. följande risker att 
kommunens livsmedelsgrossist aviserar stora prishöjningar, slutarkiverade handlingar 
förvaras i lokaler som inte uppfyller Arkivlagens bestämmelser, personer med 
funktionsnedsättning kan inte tillgodose sig information på hemsida, bristande kontroll på vår 
information, sekretesskyddad persons uppgifter röjs. 

Internkontrollplan för tillväxtförvaltningen innehåller följande risker: att personer inte går 
vidare till arbete/ studier och blir egenförsörjande, rutiner vid projekering av nya 
investeringsprojekt, förändringar i statlig styrning/ nationella beslut.
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

8. Rapportering a) Har styrelsen 
upprättat direktiv för 
rapportering?

Grön Kommunövergripande riktlinjer för direktiv/ instruktion för rapportering finns i 
dokumentet Årshjul för planering och uppföljning år 2020 KS 2019/330-1. 

Nämnder och bolagsstyrelser ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av 
den interna kontrollen. Av upprättade internkontrollplaner framgår att årlig 
sammanställning och analys ska presenteras för huvudman.

b) Sker rapportering 
till styrelsen enligt 
direktiv?

Grön Resultatet av uppföljningen ska, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras 
till nämnd eller styrelse i den omfattning som fastställts i den interna 
kontrollplanen. Av internkontrollplanerna framgår det vi beskriver ovan: årlig 
sammanställning och analys ska presenteras för huvudman. I upprättat årshjul 
framgår dessutom att uppföljning av internkontrollplanen ska ske i samband med 
delårsuppföljning.

2020-10-27 görs en uppföljning av internkontroll januari-augusti 2020 för samtliga 
nämnder. Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av internkontroll för samtliga 
nämnder KS §147/ 20 DNR: KS 2020/210.

Vi har i granskningen inte iakttagit någon årlig uppföljning av internkontroll januari- 
december 2020. Uppföljning av internkontroll förväntas ske i  mars/april 2021 men 
kan inte verifieras vid granskningens tillfälle.

c) Fokuserar 
rapportering på 
resultat och analys?

Grön Kommunen tar fram en samlad uppföljningsrapport för samtliga nämnders 
internkontrollplan där samtliga risker anges. I rapporten noteras en samlad analys 
och angivet förändringsarbete för att minska sårbarheten och riskerna. Därtill finns 
kommenterar till respektive riskområde. 
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

8. Rapportering d) Vidtar nämnden 
vid behov åtgärder 
utifrån lämnad 
rapportering?

Grön Rapporteringen ska även innehålla vidtagna och föreslagna åtgärder med 
anledning av konstaterade brister.

I den samlade uppföljningen finns en kolumn för eventuella åtgärder. Vi noterar att 
det till övervägande del formuleras åtgärder utifrån lämnad rapportering, där behov 
för åtgärder föreligger. 

e) Sker rapportering 
till 
styrelse/fullmäktige i 
enlighet med 
fullmäktiges direktiv?

Grön Kommunstyrelsen ska, med utgångspunkt från nämndernas och de kommunala 
bolagens återrapportering och revisorernas granskningsrapport, utvärdera 
kommunens samlade interna kontroll och bedöma om det behöver beslutas om 
åtgärder.

Rapportering av nämndernas internkontrollplaner sker i huvudsak i enlighet med 
direktiv. 

Vi noterar att vissa kontroller inte skett med anledning av rådande pandemi vilket 
styrelse och nämnder belyser i återrapporteringen. 
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Gul Nämnden kan delvis verifiera att dess förvaltning utförts på ett 
ändamålsenligt sätt under år 2020.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att förvaltningen skett på ett 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2020. 
Resultat mot driftbudget: +0,9 mnkr.

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har i 
rimlig grad varit tillräcklig under år 2020.
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön Verksamhetsplan med grunduppdrag, 
kvalitetsfaktorer, utvecklingsmål för barn- och 
utbildningsnämnden år 2020 antas vid 
sammanträdet 2019-12-09 §140.

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 
verksamhet?

Grön Budget antas vid sammanträdet 2019-12-09 
§140. Av verksamhetsplan framgår att tilldelad 
budgetram för åren 2020-2023 minskas med totalt 
-20,6 mnkr. För år 2020 innebär det en minskad 
ram om -7 mnkr.

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

Grön Mål finns formulerade i verksamhetsplan antagen 
2019-12-09 §140. Målen är utformade utifrån 
grunduppdraget samt utvecklingsmål. 

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

Grön Nämnden har en budgetram att följa.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Gul Målen har tillhörande kvalitetsindikatorer vilket gör 
målen mätbara. Målvärden saknas dock vilket 
försvårar uppföljning och utvärdering av 
måluppfyllelsen. Övergripande indikatorer för 
utvecklingsmålen ska tas fram under 2021.

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

Grön Kommunövergripande riktlinjer för direktiv/ 
instruktion för rapportering finns i dokumentet 
Årshjul för planering och uppföljning år 2020 KS 
2019/330-1. 

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Grön Uppföljning och analys sker i mars, maj, oktober 
samt vid delår och årsbokslut. Lägesrapporter 
lämnas i april och juli. Tydliga bedömningar av 
måluppfyllelse görs med analys och kommentarer 
till utfallet.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

c) Vidtar nämnden tydliga 
åtgärder för att nå mål för 
verksamheten?

Grön I delårsrapporten jan-aug för nämnderna 2020 görs bedömning och 
prognos för måluppfyllelse av verksamhetsmålen. Åtgärder som 
vidtagits under året och förklaringar till utfall redovisas för varje mål. 
Planerade förbättringsåtgärder redovisas även i delårsrapporten. 
Nämnden erhåller återrapportering om vidtagna åtgärder utifrån 
pandemin under 2020.

d) Vidtar nämnden tydliga 
åtgärder för att nå mål för 
ekonomin?

Grön 2020-06-15 beslutar nämnden att uppdra åt förvaltningschefen att 
vidta åtgärder för att hålla budget och minska det prognostiserade 
budgetunderskottet. Verksamhetschef för gymnasieskolan kallas till 
nämnden i augusti för att redogöra för gymnasieskolans 
budgetunderskott samt redovisa åtgärdsplan. Återrapportering görs, 
2020-09-14 och därefter 2020-11-09.

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta 
mål för verksamheten?

Gul För grunduppdraget redovisas analys men inga bedömningar av 
måluppfyllelse. 

För kvalitetsfaktorerna bedöms: 

● 5 som gula (Kvalitén är på väg att uppnås)

För utvecklingsmålen bedöms:

● 3 som gula (Målet på väg att uppfyllas)

b) Når nämnden uppsatta 
mål för ekonomin?

Grön Resultatet för 2020 uppgår till 0,9 mnk (0,14 % av årets budget 638,8 
Mnkr). Störst utmaning med ekonomin finns inom gymnasieskolan. 
Dock har resultatet förbättrats med 2,6 Mnkr från prognos per sista 
oktober till -8,0 Mnkr för helåret. (-6,2 % budget 129,6 Mnkr) 
Grundskolan har för första gången sedan 2010 en budget i balans.
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Gul Nämnden kan i delvis verifiera att dess förvaltning utförts på ett 
ändamålsenligt sätt under år 2020.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Röd Nämnden kan inte verifiera att förvaltningen skett på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2020. 
Resultat mot driftbudget: -25,3 mnkr

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har i 
rimlig grad varit tillräcklig under år 2020.
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön Nämnden antog mål och budget 2020, 2019-12-12, §133/19. 

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för 
sin verksamhet?

Grön Nämnden antog mål och budget 2020, 2019-12-12, §133/19. 
Nämnden har tilldelats en budgetram om 533 mnkr för 2020 
vilket innebär en minskning med 3,0 mnkr jämfört med 2019. 
Under 2021 och 2022 minskas ramen med
ytterligare 3,9 mnkr respektive år.

3. Mål a) Finns mål formulerade för 
nämndens verksamhet?

Grön Nämnden har mål (kvalitetsfaktorer) formulerade utifrån 
grunduppdraget samt utvecklingsmål. 

b) Finns mål formulerade för 
nämndens ekonomi?

Grön Nämnden har en budgetram att följa.

c) Är målen uppföljningsbara 
(mätbara)?

Gul Målen har tillhörande kvalitetsindikatorer vilket gör målen 
mätbara. Målvärden saknas dock vilket försvårar uppföljning 
och utvärdering av måluppfyllelsen. 

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ 
instruktion för rapportering till 
nämnden?

Grön Kommunövergripande riktlinjer för direktiv/ instruktion för 
rapportering finns i dokumentet Årshjul för planering och 
uppföljning år 2020 KS 2019/330-1. 

b) Fokuserar rapportering på 
måluppfyllelse och resultat?

Grön Uppföljning och analys sker i mars, maj, oktober samt vid 
delår och årsbokslut. Lägesrapporter lämnas i april och juli.  
Tydliga bedömningar av måluppfyllelse görs med analys och 
kommentarer till utfallet.

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för 
att nå mål för verksamheten?

Grön 2020-05-14 rapporteras om att förvaltningen tagit fram 
riktlinjer och rutiner för att förhindra smittspridning inom 
verksamheterna. nämnden antog även riktlinjer för digitala 
vårdmöten. I delårsrapporten jan-aug för nämnderna 2020 
görs bedömning och prognos för måluppfyllelse av 
verksamhetsmålen. Åtgärder som vidtagits under året och 
förklaringar till utfall redovisas för varje mål.
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

d) Vidtar nämnden tydliga 
åtgärder för att nå mål för 
ekonomin?

Gul Av protokoll framgår främst att socialnämnden genomför en utvärdering 
av Socialnämndens arbete för en budget i balans 2020 utifrån den plan 
om effektivisering som beslutats innan verksamhetsåret. I övrigt 
informeras nämnden löpande under året ang ekonomiskt utfall och 
prognos. Konkreta åtgärder sker i begränsad utsträckning under året till 
följd av lämnad rapportering. Nämnden godkänner i regel förvaltningens 
redovisning. 

2020-05-14 rapporteras om att kostnaderna troligt kommer att öka på 
grund av pandemin. 2020-08-14 utvärderas nämndens arbete för en 
budget i balans. Inför år 2020 antog Socialnämnden besparingar 
fördelade på 3,5 mnkr. Förvaltningen prognostiserar en negativ avvikelse 
med -16,6 mnkr för år 2020. Nämnden godkänner förvaltningens 
redogörelse av arbetet med att genomföra beslutade besparingar samt 
att fattar beslut om att vidta åtgärder för en budget i balans.

Förvaltningen uppdras även att redovisa orsakerna till förhöjt 
försörjningsstöd vid socialnämndens sammanträde i september 2020. 
Ingen återrapportering framgår dock av protokoll 2020-09-17 men 
återrapportering framgår av protokoll 2020-10-15.

Sammantaget vidtar nämnden effektiviseringsåtgärder inför 
verksamhetsåret 2020. Åtgärderna följs upp under året. Vi noterar inte att 
nämnden löpande under året vidtar åtgärder till följd av prognoser. 
Avvikelser som framgår av uppföljningen adresseras inte alltid på ett 
tydligt sätt i form av åtgärder.
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta 
mål för verksamheten?

Gul För grunduppdraget redovisas analys men inga bedömningar av 
måluppfyllelse. 

För kvalitetsfaktorerna bedöms: 

● 10 som gula (Kvalitén är på väg att uppnås)
● 1 som orange (Kvalitén på väg att inte uppnås.)

För utvecklingsmålen bedöms:
● 4 som gula (Målet på väg att uppfyllas)
● 1 som rätt (Målet är inte uppfyllt)

b) Når nämnden uppsatta 
mål för ekonomin?

Röd Socialförvaltningens budgetavvikelse för 2020 är -25,3 mnkr (4,7 %). I 
december bokfördes semesterlöneskulden med 3,0 mnkr högre 
kostnader vilket försämrade avvikelsen. De senaste åren har skulden 
varit omkring 0,1 mnkr. Ökningen är direkt kopplat till pandemin då färre 
kunnat ta ut semester inom Vård och omsorg (2,4 Mnkr) samt 
Funktionsstöd (0,6 Mnkr). Verksamheterna individ och familj (-14,6 mnkr) 
och vård och omsorg (-10,7 mnkr) står för de största budgetavvikelserna. 



 Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2020 - KS 2021/93-1 Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2020 : Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2020

Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen



 Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2020 - KS 2021/93-1 Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2020 : Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2020

PwC
Lindesbergs kommun - Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2020 April 2020

33

Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Gul Nämnden kan delvis verifiera att dess förvaltning utförts på ett 
ändamålsenligt sätt under år 2020.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att förvaltningen skett på ett 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2020. 
Resultat mot driftbudget: + 180 tkr.

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har i 
rimlig grad varit tillräcklig under år 2020.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön Nämnden antog mål och budget 2020, 
2019-12-12, § 251.

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 
verksamhet?

Grön Nämnden antog mål och budget 2020, 
2019-12-12, § 251. 2020-03-19 § 313 togs beslut 
om att revidera indikatorer.

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

Grön Nämnden har mål (kvalitetsfaktorer) formulerade 
utifrån grunduppdraget samt utvecklingsmål. 

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

Grön Nämnden har en budgetram att följa.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Gul Målen har tillhörande kvalitetsindikatorer vilket gör 
målen mätbara. Målvärden saknas dock vilket 
försvårar uppföljning och utvärdering av 
måluppfyllelsen. 

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

Grön Kommunövergripande riktlinjer för direktiv/ 
instruktion för rapportering finns i dokumentet 
Årshjul för planering och uppföljning år 2020 KS 
2019/330-1. 

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Grön Uppföljning och analys sker i mars, maj, oktober 
samt vid delår och årsbokslut. Lägesrapporter 
lämnas i april och juli.  Tydliga bedömningar av 
måluppfyllelse görs med analys och kommentarer 
till utfallet.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för verksamheten?

Grön I delårsrapporten jan-aug för nämnderna 2020 
görs bedömning och prognos för måluppfyllelse 
av verksamhetsmålen. Åtgärder som vidtagits 
under året och förklaringar till utfall redovisas för 
varje mål. Planerade förbättringsåtgärder 
redovisas även i delårsrapporten.

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för ekonomin?

E/T Ej tillämpligt. Återrapporteringen visar inga 
avvikelser som motiverar åtgärder.

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Gul För grunduppdraget redovisas analys men inga 
bedömningar av måluppfyllelse. 

För kvalitetsfaktorerna bedöms: 

● 5 som gula (Kvalitén är på väg att 
uppnås)

● 2 som orange (Kvalitén på väg att inte 
uppnås.)

● 2 som gröna (Kvalitén uppnås)

För utvecklingsmålen bedöms:
● 2 som gula (Målet på väg att uppfyllas)
● 1 som orange  (Målet är på väg att inte 

uppfyllas)

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön Nämndens ekonomiska resultat för 
verksamhetsåret 2020 redovisas till + 180 tkr.
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Sammanställning revisionsfrågor, basgranskning
Revisionsfråga KS BUN SON SBB

1. Har nämnden antagit en plan för sin verksamhet? Grön Grön Grön Grön

2. Har nämnden antagit en budget för sin verksamhet? Grön Grön Grön Grön

3. Finns mål formulerade för nämndens verksamhet? Grön Grön Grön Grön

4. Finns mål formulerade för nämndens ekonomi? Grön Grön Grön Grön

5. Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Gul Gul Gul Gul

6. Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för rapportering till nämnden? Grön Grön Grön Grön

7. Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och resultat? Grön Grön Grön Grön

8. Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för verksamheten? Grön Grön Grön Grön

9. Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för ekonomin? Grön Grön Gul E/T

10. Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Gul Gul Gul Gul

11. Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Gul Grön Röd Grön
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Sammanställning revisionsfrågor, tillägg #1 Intern kontroll

Revisionsfråga KS

1. Har riskanalys utförts i enlighet med fullmäktiges direktiv? Grön

2. Finns en dokumenterad riskanalys för intern kontroll? Gul

3.  Har plan upprättats i enlighet med fullmäktiges direktiv? Gul

4.  Har styrelsen/ nämnden antagit plan för innevarande år? Grön

5.  Är planen heltäckande, dvs. omfattar den förekommande risker av olika slag? Grön

6.  Har styrelsen/ nämnden upprättat direktiv för rapportering till nämnden? Grön

7. Sker rapportering till styrelsen/nämnden enligt direktiv? Grön

8.  Fokuserar rapportering på resultat och analys? Grön

9.  Vidtar styrelsen/nämnden vid behov åtgärder utifrån lämnad rapportering? Grön

Noteringar:
Internkontrollplanerna kan med fördel ytterligare tydliggöra omfattning på uppföljning, 
ansvarsfördelning för vem som ansvarar för uppföljning och till vem uppföljningen ska 
rapporteras. 
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pwc.se

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Lindesbergs kommun  enligt de villkor och 
under de förutsättningar som framgår av projektplan från 2020-09-02.  PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på 
hela eller delar av denna rapport.

2020-04-13

Tobias Bjöörn Kim Ivarsson
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LINDESBERGS KOMMUN  2020-04-13 

Revisorerna 

 
Kommunstyrelsen för svar 
Barn- och utbildningsnämnden för svar 
Socialnämnden för svar 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen för svar 
Kommunfullmäktige för kännedom 

 
 

Grundläggande granskning av styrelsen och nämnderna 2020 

Revisorerna har genomfört en grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas 

ansvarstagande för intern styrning och kontroll samt måluppfyllelse. Kommunstyrelsen och 

nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, 

lagar och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system 

och rutiner för styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa 

rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att 

verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt.  

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag till 

uttalande i revisionsberättelse. Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras:  

• Har kommunstyrelsens och nämndernas förvaltning skett på ett ändamålsenligt och 

från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll? 

Revisionsobjekten i granskningen har varit kommunstyrelsen, barn- och utbildnings-

nämnden, socialnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.  

Iakttagelser och bedömningar för respektive nämnd framgår i bifogad rapport som har 

behandlats och godkänts av revisorerna vid sammanträdet 2021-04-13. 

Revisorerna önskar separata svar från styrelsen och respektive nämnd senast 2021-08-25. 

FÖR REVISORERNA 

 

 

Ulla-Britt Norgren 

Ordförande 

KS 2021/93-1
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-26

Kommunfullmäktige 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 33 - Årsredovisning 2020 för Nerikes brandkår 
(21/KS/65)

Ärendebeskrivning 
Direktionen har upprättat årsredovisning för 2020.

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja 
ansvarsfrihet för direktionen samt för de enskilda ledamöterna i densamma.

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen och att bevilja ansvarsfrihet för 
direktionen samt för de enskilda ledamöterna i densamma.

Beslutsunderlag 
 TS Årsredovisning Nerikes brandkår 2020
 Årsredovisning 2020 Nerikes Brandkår
 Revisionsrapport årsbokslut Nerikes brandkår 2020

Paragrafen är justerad

Page 4 of 4

KS 2021/68-5



 Granskningsrapport och granskningsredogörelse för kommunala bolagen i Stadshuskoncernen - KS 2021/94-6 Granskningsrapport och granskningsredogörelse för kommunala bolagen i Stadshuskoncernen : Granskningsrapport för Linde Stadshus AB undertecknad

Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2020
enligt 10 kap 13 § aktiebolagslagen
Till årsstämman i

Linde Stadshus AB
Org nr 556814-5345

Jag, av fullmäktige i Lindesbergs kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Linde Stadshus
AB:s verksamhet för 2020. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder
lekmannarevisorerna.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv
och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som
gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i
kommunal verksamhet samt utifrån bolagsordning och av års-/bolagsstämman fastställda
ägardirektiv.

Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Detta har
skett genom min grundläggande granskning avseende ändamålsenlighet, god ekonomisk
hushållning och intern kontroll, se bilaga.

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga som grund för mina uttalanden nedan.
Utifrån genomförd granskning gör jag följande bedömningar avseende revisionsåret 2020:

Att bolagets verksamhet sammantaget har skötts på ett ändamålsenligt sätt.

Att bolagets verksamhet har bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Underlag för revisionell bedömning samt förslag till utvecklingsområden redovisas i bifogat
dokument.

Lindesberg den     april 2021

_________________

Ulla-Britt Norgren
Lekmannarevisor

Bilagor: Granskningsredogörelse grundläggande lekmannarevision 2020

1

  2021-04-22 12:29:17 UTCSignerat 1803258 1 / 2Oneflow ID Sida

KS 2021/94-6



 Granskningsrapport och granskningsredogörelse för kommunala bolagen i Stadshuskoncernen - KS 2021/94-6 Granskningsrapport och granskningsredogörelse för kommunala bolagen i Stadshuskoncernen : Granskningsrapport för Linde Stadshus AB undertecknad

Deltagare

  ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Granskare

Magdalena Bergfors
Leveranskanal: E-post

 ULLA-BRITT NORGREN Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: ULLA-BRITT NORGREN

Ulla-Britt Norgren

2021-04-22 12:29:17 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2020
enligt 10 kap 13 § aktiebolagslagen
Till årsstämman i

Fastigheter i Linde AB
Org nr 556639-6684

Jag, av fullmäktige i Lindesbergs kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Fastigheter i Linde
AB:s verksamhet för 2020. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder
lekmannarevisorerna.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv
och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som
gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i
kommunal verksamhet samt utifrån bolagsordning och av års-/bolagsstämman fastställda
ägardirektiv.

Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Detta har
skett genom min grundläggande granskning avseende ändamålsenlighet, ekonomisk
tillfredsställelse och intern kontroll, se bilaga.

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga som grund för mina uttalanden nedan.
Utifrån genomförd granskning gör jag följande bedömningar avseende revisionsåret 2020:

Att bolagets verksamhet sammantaget har skötts på ett ändamålsenligt sätt.

Att bolagets verksamhet har bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Underlag för revisionell bedömning samt förslag till utvecklingsområden redovisas i bifogat
dokument.

Lindesberg den     april 2021

_________________

Ulla-Britt Norgren
Lekmannarevisor

Bilagor: Granskningsredogörelse grundläggande lekmannarevision 2020
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Deltagare

  ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Granskare

Magdalena Bergfors
Leveranskanal: E-post

 ULLA-BRITT NORGREN Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: ULLA-BRITT NORGREN

Ulla-Britt Norgren

2021-04-22 12:32:49 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2020
enligt 10 kap 13 § aktiebolagslagen
Till årsstämman i

Lindesbergsbostäder   Aktiebolag
Org nr 556406-2718

Jag, av fullmäktige i Lindesbergs kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat
Lindesbergsbostäder   Aktiebolag:s verksamhet för 2020. Granskningen har utförts av sakkunniga
som biträder lekmannarevisorerna.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv
och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som
gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i
kommunal verksamhet samt utifrån bolagsordning och av års-/bolagsstämman fastställda
ägardirektiv.

Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Detta har
skett genom min grundläggande granskning avseende ändamålsenlighet, ekonomisk
tillfredsställelse och intern kontroll samt fördjupad granskning avseende affärsmässighet, se bilagor.

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga som grund för mina uttalanden nedan.
Utifrån genomförd granskning gör jag följande bedömningar avseende revisionsåret 2020:

Att bolagets verksamhet sammantaget har skötts på ett ändamålsenligt sätt.

Att bolagets verksamhet har bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Underlag för revisionell bedömning samt förslag till utvecklingsområden redovisas i bifogade
dokument.

Lindesberg den     april 2021

_________________

Ulla-Britt Norgren
Lekmannarevisor

Bilagor: Granskningsredogörelse grundläggande lekmannarevision 2020
Granskning av affärsmässighet
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Deltagare

  ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Granskare

Magdalena Bergfors
Leveranskanal: E-post

 ULLA-BRITT NORGREN Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: ULLA-BRITT NORGREN

Ulla-Britt Norgren

2021-04-22 13:53:10 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2020
enligt 10 kap 13 § aktiebolagslagen
Till årsstämman i

Besök Linde AB
Org nr 556459-8174

Jag, av fullmäktige i Lindesbergs kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Besök Linde AB:s
verksamhet för 2020. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder lekmannarevisorerna.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv
och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som
gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i
kommunal verksamhet samt utifrån bolagsordning och av års-/bolagsstämman fastställda
ägardirektiv.

Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Detta har
skett genom min grundläggande granskning avseende ändamålsenlighet, god ekonomisk
hushållning och intern kontroll, se bilaga.

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga som grund för mina uttalanden nedan.
Utifrån genomförd granskning gör jag följande bedömningar avseende revisionsåret 2020:

Att bolagets verksamhet sammantaget har skötts på ett ändamålsenligt sätt.

Att bolagets verksamhet har bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Underlag för revisionell bedömning samt förslag till utvecklingsområden redovisas i bifogat
dokument.

Lindesberg den     april 2021

_________________

Roger Sandberg
Lekmannarevisor

Bilagor: Granskningsredogörelse grundläggande lekmannarevision 2020
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Deltagare

  ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Granskare

Magdalena Bergfors
Leveranskanal: E-post

 ROGER SANDBERG Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: ROGER SANDBERG

Roger Sandberg

2021-04-22 14:32:41 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Granskningsredogörelse

grundläggande

lekmannarevision 2020

Linde Stadshus AB

April 2021

Magdalena Bergfors

Magnus Harrysson

Revisionsrapport
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Inledning
Bakgrund
Lekmannarevisorns granskning avseende Linde Stadshus AB, org nr 556814-5345  för
verksamhetsåret 2020 presenteras i det följande.

Dotterbolagen Besök Linde AB, Fastigheter i Linde AB och Linde Energi AB granskas
separat.

Uppdragets omfattning
Lekmannarevisorns uppdrag regleras i 12 kap kommunallag (2017:725) samt 10 kap
aktiebolagslag (2005:551). Lekmannarevisorns uppgift är att granska att bolagets
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt samt med tillräcklig intern kontroll. Granskningen ska vara så ingående och
omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver. Lekmannarevisorn ska
följa de anvisningar som meddelas av bolagsstämman, såvida de inte strider mot lag,
bolagsordning eller god sed. Enligt kommunallagen ska lekmannarevisorn biträdas av
sakkunniga.

Efter varje räkenskapsår ska lekmannarevisorn lämna en granskningsrapport till
årsstämman. Syftet med den grundläggande granskningen är att ge lekmannarevisorn
ett underlag till rapporten. Granskningsrapporten ska lämnas till bolagets styrelse senast
tre veckor före stämman.

Samverkan
Lekmannarevisorn och den valda auktoriserade revisorn har samverkat i revisionen för
att utnyttja de samlade resurserna samt för att åstadkomma en kvalitativ och effektiv
revision.

Genom att göra en gemensam planering, granskning och rapportering har de samlade
revisionsresurserna använts effektivt, vilket ger samordningsvinster för revisionen totalt.

Planering
Granskningen av Linde Stadshus AB för verksamhetsåret 2020 inriktas på uppföljning
och granskning avseende de frågor som rör lekmannarevisorns uppgifter samt som
bedöms vara av särskild vikt.

Granskningen har inriktats på att kartlägga och följa upp att styrelse och VD följer
fastställda direktiv och regler, såväl interna som externa. Granskningen omfattar även
uppföljning av huruvida bolaget uppdaterat/kompletterat med dokument/rutiner enligt
tidigare års granskningar. Granskningsområden har valts utifrån bedömd väsentlighet
och risk.

Jag har inte fått några särskilda granskningsanvisningar av årsstämman.
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Metod
Granskningen har genomförts genom analys av för granskningen relevant
dokumentation, främst bolagsordning, ägardirektiv, ägarens bolagspolicy, budget,
verksamhets-/affärsplan och protokoll från styrelsesammanträden samt avstämning och
möten med representanter från bolaget.

Riskanalys
De mest väsentliga riskerna för bolaget utifrån dess ändamål, god ekonomisk
hushållning samt intern kontroll bedöms vara:

Ändamål
● Ledning och styrning av koncernen
● Ledning och styrning utifrån bolagsordning och ägardirektiv
● Uppföljning av bolagsordning och ägardirektiv
● Uppföljning av budget samt koppling till bolagsordning och ägardirektiv

God ekonomisk hushållning
● Långsiktig planering och uppföljning av koncernen

Intern kontroll
● Organisation och förvaltning som har en ändamålsenlig intern kontroll för att

upptäcka väsentliga fel och brister i den löpande förvaltningen av verksamheten

Övrigt
● Effekter av Covid-19

Nedan redovisas utförda granskningsinsatser samt slutliga bedömningar avseende
granskningens resultat.
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Granskning av ändamål

Bolagsordningen
Är bolagsordningens beskrivning av föremålet för bolagets verksamhet (art och
ändamål) utformat så att det inte råder några tveksamheter angående vilken verksamhet
som bolaget ska bedriva? Är bolagsordningen anpassad till kommunallagens krav?

Beskrivning
Bolagsordningen fastställdes av kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun 2018-02-26
och av bolagets årsstämma 2018-05-15.

Enligt Kommunallagens 10 kap 3 § ska fullmäktige i de fall en kommun eller en region
lämnar över skötseln av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag
behandla ett antal punkter. Dessa redovisas för bolaget nedan.

1. Ett kommunalt ändamål

2. De kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten

Finns inte med i bolagsordningen.

3. Att fullmäktige ska utse samtliga styrelseledamöter

4. Att fullmäktige får får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

4
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5. Att fullmäktige ska utse minst en lekmannarevisor

6. Att allmänheten får insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata
utförare

Finns inte med i varken bolagsordning, ägardirektiv eller bolagspolicy.

Bolagsordningen innehåller, utöver det som Aktiebolagslagen och Kommunallagen
kräver även inspektionsrätt för kommunstyrelsen (15 §), likvidation (16 §) samt ändring
av bolagsordningen (17 §).

Granskningskommentar
Vi noterar att de kommunala befogenheterna som ska utgöra ramen för verksamheten
inte är angivna samt att vi i vår granskning inte kan se att punkt 6 i Kommunallagens 10
kapitel 3 § har behandlats av fullmäktige.

Vi bedömer trots ovanstående att bolagets ändamål är beskrivet på ett sådant sätt att
uppdraget är tydligt och avgränsat.

Vår bedömning är att verksamheten har bedrivits i enlighet med föremål och
ändamålsbeskrivning i bolagsordningen.

Kommunallagen

Inryms den verksamhet som överlämnats till bolaget inom ramen för den kommunala
kompetensen och övriga regler (självkostnads-, likställighets- och lokaliseringsprincipen)
enligt kommunallagen?

Beskrivning
Bolaget har genom 14 § i bolagsordningen fått begränsningen i hur verksamheten får
bedrivas (se ovan). Vad som avses med principiell beskaffenhet eller annars större vikt
specificeras i bolagets ägardirektiv.

Bolagsordningen saknar uppgift om att verksamheten ska iaktta de kommunalrättsliga
principerna i 2 kap kommunallagen.
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Granskningskommentar
Vi har i vår granskning inte funnit något som visar på att verksamheten bedrivits
oförenligt med ovanstående begränsningar. Vi noterar dock att de kommunalrättsliga
principerna inte anges i bolagsordningen, vilket vi anser att de bör göra.

Bolagets verksamhet inryms inom ramen för den kommunala kompetensen.

Ägardirektiv och företags-/bolagspolicy

Har ändamålsbeskrivningen konkretiserats i av kommunfullmäktige beslutad ägardirektiv
eller företags-/bolagspolicy? Inryms ändamålsbeskrivningen i bolagsordningen i
direktiven? Är ägardirektiven fastställda på bolagsstämma? Är beskrivningarna tydliga
och utgör de ett hjälpmedel för styrelsen för att styra verksamheten? Sker
avstämningar/uppföljningar av huruvida ändamålet uppfylls?

Beskrivning
Ägarstyrning sker genom bolagsordning, ägardirektiv och riktlinjer för ägarstyrning av
kommunens bolag. På årsstämman 2020-05-26 fastställde bolaget nytt ägardirektiv i
enlighet med beslut av kommunfullmäktige 2020-04-27. Ägardirektiven innefattar
nedanstående

1. Allmänt
2. Inriktning av bolagets verksamhet
3. Ägardirektiv för dotterbolagen
4. Ekonomi
5. Kapitalförvaltning
6. Underställningsskyldighet

Av bolagets internkontrollplan för 2020, uppföljning av denna på styrelsemötet
2020-12-09 samt protokoll från stämman 2020-05-26 framgår att dotterbolagen
redovisar utfall av respektive mål till ägaren i samband med dess bolagsstämma.

Av styrelseprotokoll under 2020 framgår att ägardialoger bokats in med dotterbolagen
och i styrelseprotokoll 2021-03-02 finns reflektion från dessa.

Granskningskommentar
Vi ser positivt på den utveckling vad gäller ägarstyrningen som skett under 2020.

Affärsidé och affärsplan

Har de övergripande beskrivningarna av ändamål omformulerats till en skriftligt
dokumenterad, mätbar, affärsidé/affärsplan som fastställts av styrelsen?
Överensstämmer affärsidén med verksamhetens ändamål? Är affärsidén känd i
organisationen? Finns strategier/handlingsplaner för att uppnå affärsidén? Sker
uppföljningar/avstämningar?

Inga granskningsåtgärder planerade.
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Granskning av verksamhetens

ekonomiska resultat, effektivitet

och kvalitet

Budget och flerårsprognos
Finns rutiner för upprättande av budget och prognoser med uppföljning? På vilken nivå
kan uppföljning ske? Analyseras orsaker till avvikelser? Är säkerheten i budget och
prognoser tillfredsställande? Är medarbetarna informerade om vilka ekonomiska resultat
och prestationer som ska uppnås?

Beskrivning
Bolaget upprättar årligen budget. 2020 års budget fastställdes av styrelsen 2019-12-05.
Budgeten reviderades av styrelsen 2020-03-03. Ekonomiskt utfall följs upp i samband
med delårs- och årsbokslut på styrelsemöten.

Budgeterat resultat efter finansiella poster 2020 uppgår till -3,2 mnkr och utfallet till 4,6
mnkr. Avvikelsen beror främst på utdelning från dotterbolaget Linde Energi AB om 5,8
mnkr.

Granskningskommentar
Vi bedömer att rutinen avseende budgetarbetet och den ekonomiska uppföljningen är
ändamålsenlig.

Avkastningskrav
Uppnår företaget av fullmäktige ställda avkastningskrav?

Beskrivning
Koncernen har, enligt ägardirektivet, ett avkastningsmål för eget kapital om minst 7 %
över tid, ett mål om att skuldsättningsgraden inte ska överstiga 4 samt ett utdelningsmål
om att utdelning max kan ske med 5 mnkr per år.

Avkastning på eget kapital för koncernen är negativt 2020 och skuldsättningsgraden
uppgår till 4,6.

Granskningskommentar
Vi noterar att koncernen inte uppnår de långsiktiga avkastningsmålen under 2020.

Kundtillfredsställelse och kvalitet
Finns rutiner för information till/kommunikation med kunder och övriga intressenter?
Finns av styrelsen fastställda mätbara mål för kundtillfredsställelse och policy för
kvalitetsarbete, är dessa kända i organisationen och sker mätning av måluppfyllelse?
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Inga granskningsåtgärder planerade.

Nyckeltal/jämförelsetal
Följer bolaget upp strategisk viktig information för verksamheten vad gäller
måluppfyllelse och verksamhetsutveckling genom nyckeltal? Görs uppföljningen både
över tid och i jämförelse med andra företag?

Inga granskningsåtgärder planerade.

Övrig uppföljning av effektivitet och kvalitet
Tillämpar bolaget några andra rutiner för uppföljning av effektivitet och kvalitet i sin
verksamhet?

Inga granskningsåtgärder planerade.
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Granskning av intern kontroll

Styrelsens uppgifter och arbetsordning
Är styrelsens arbetsordning, VD-instruktion och rapporteringsinstruktion (ABL 8:6)
ändamålsenliga och anpassade till bolagets behov och förutsättningar? Är de fastställda
av styrelsen?

Beskrivning
Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion inklusive rapportinstruktion fastställdes av
styrelsen 2020-03-03. Styrelsens arbetsordning är, enligt tidigare beslut av styrelsen,
kompletterad med riskbedömning.

Granskningskommentar
Lagkrav på arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion upphävdes 2014. Vi anser att
det är positivt att bolaget fortsatt tagit fram dessa dokument.

Bedömningen är att styrelsens arbetsordning, VD-instruktion samt rapportinstruktion är
ändamålsenliga och anpassade till bolagets behov och förutsättningar.

Organisation och bokföring
Finns en av styrelsen fastställd beskrivning av organisationen
(organisationsplan/organisationsschema) med övergripande beskrivning av ansvar och
befogenheter? Är budget och redovisning uppbyggd så att uppföljning sker på olika
ansvarsnivåer i organisationen? Är bolaget organiserat så att en rimlig andel ansvar har
förts ut i organisationen?

Beskrivning
Bokföringen upprättas av ekonomiansvarig för dotterbolaget Fastigheter i Linde AB.

Granskningskommentar
Vår bedömning är att tillräcklig segregation of duties finns inlagda i bolagets processer
vad gäller bokföring baserat på bolagets storlek. Vi har, utifrån genomförda
granskningsåtgärder, inte noterat någon brist vad gäller detta.

System för internkontroll och riskhantering
Finns en samlad beskrivning som klargör den interna kontrollens syfte och innehåll,
organisation och ansvar, riskområden och former för uppföljning (internkontrollplan)? Är
utformningen av internkontrollsystemet baserat på en riskanalys (identifiering och
värdering utifrån sannolikhet och konsekvens)?

Beskrivning
Det finns till viss del upprättade beskrivningar inom separata områden som styr den
interna kontrollens syfte och innehåll.
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Granskningskommentar
Vi anser att med hänsyn till bolagets storlek och organisation har bolaget en tillräcklig
intern kontroll för att förhindra att väsentliga felaktigheter ska uppstå.

Attestinstruktion/delegationsordning
Finns ändamålsenlig attestinstruktion/delegationsordning?

Beskrivning
Skriftlig attestinstruktion/delegationsordning saknas, men enligt uppgift från bolaget
attesteras samtliga transaktioner av bolagets VD och ekonomichef.

Granskningskommentar
Bedömning är att attester görs i enlighet med ovanstående.

Finanspolicy
Tillämpar bolaget en av styrelsen fastställd finanspolicy som till sin omfattning och
detaljeringsgrad är anpassad till bolagets behov? Innehåller finanspolicyn krav om
frekvent rapportering?

Inga granskningsåtgärder planerade.

Medarbetare
Finns de styrande och stödjande dokument som krävs för att uppfylla lagkrav inom
området? Är de antagna av styrelsen?

Inga granskningsåtgärder planerade.

IT-strategi och IT-säkerhet
Finns en fastställd IT-strategi? Finns IT-säkerhetsregler där bl a åtkomstbehörigheter
framgår? Har bolaget någon form av planering över hur verksamheten ska fungera vid
kortare och längre avbrott i IT-systemen?

Inga granskningsåtgärder planerade.

Redovisning och avstämningar
Har bolaget upprättat nödvändiga rutiner för redovisning och görs erforderliga
avstämningar löpande?

Beskrivning
Bolaget stämmer varje månad av väsentliga balanskonton. Det finns en rutin för
månadsvisa bokslut.

Under året har vi stickprovsvis kontrollerat följande områden:

● Kontroll att verifikationerna uppfyller 5 kap bokföringslagen.
● Kontroll att samtliga verifikationer införs i grundbokföringen vid rätt tidpunkt, med rätt

belopp, med rätt kontering och endast en gång.
● Kontroll att verifikationsserien är fullständig.
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● Kontroll att verifikationer är korrekt attesterade och att bokföringsmaterialet förvaras
på ett betryggande sätt.

● Kontroll att avstämningar av väsentliga balanskonton sker månatligen.

Granskningskommentar
Granskningen visar på god ordning i den löpande bokföringen. Väsentliga konton stäms
av löpande, verifikationerna är av tillfredsställande kvalitet, granskade konteringar anses
rimliga och tillfredsställande attest sker av verifikationer. Utifrån ovanstående är vår
bedömning att bolagets löpande bokföring är av god kvalitet och att verksamhetens
förlopp, ställning och resultat därmed är möjlig att överblicka.

Vidare bedöms bolagets årsbokslut vara av god kvalitet, då samtliga balanskonton är
avstämda och erforderliga underlag finns.

Skatter och avgifter
Har bolaget upprättat nödvändiga rutiner för redovisning och betalning av
arbetsgivaravgifter, personalens källskatt, mervärdesskatt och F-skatt?

Beskrivning
Under året har vi granskat bolagets rutiner avseende redovisning och betalning av
mervärdesskatt, F-skatt samt sociala avgifter och källskatt.

Granskningskommentar
Vår granskning har inte föranlett några kommentarer. Vi bedömer att bolagets rutiner
och redovisning av skatter och avgifter fungerar tillfredsställande.

Investeringar och materiella anläggningstillgångar
Har bolaget upprättat nödvändiga rutiner för hantering av investeringar i materiella
anläggningstillgångar? Sker en tillfredsställande kontroll avseende riktighet och att
endast aktiverbara kostnader balanseras?

Inga granskningsåtgärder planerade.

Löner
Har bolaget upprättat nödvändiga rutiner för hantering av löneredovisningen? Sker en
tillfredsställande kontroll avseende riktighet?

Beskrivning
Bolagets lönehantering hanteras av dotterbolaget Fastigheter i Linde AB.

Granskningskommentar
Utifrån gjord granskning kan vi konstatera att goda rutiner och kontroller finns inlagda i
bolagets löneprocess. Vi har inte identifierat något som tyder på att felaktiga löner
utbetalats alternativt att felaktiga lönekostnader föreligger i resultat- och
balansräkningen.

Rutinen som helhet fungerar enligt vår bedömning tillfredsställande.
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Intäkter och kundfordringar
Har bolaget upprättat nödvändiga rutiner för hantering av intäktsredovisningen och
kundfordringarna? Sker en tillfredsställande kontroll avseende riktighet?

Inga granskningsåtgärder planerade.

Inköp och leverantörsfakturor
Har bolaget upprättat nödvändiga rutiner för hantering av inköpsredovisningen och
leverantörsskulderna? Sker en tillfredsställande kontroll avseende riktighet?

Beskrivning
Vi har granskat bolagets rutiner avseende leverantörer, leverantörsfakturor och
betalningar. Granskningens inriktning har varit att kontrollera attester, redovisning och
betalning.

Granskningskommentar
Vi kan konstatera att det föreligger god ordning i hanteringen, då leverantörsfakturor
attesteras av korrekt attestant och utbetalning sker två i förening.

Representation och sponsring
Har bolaget en tillräcklig intern kontroll och redovisning av representation och
sponsring?

Inga granskningsåtgärder planerade.

Försäkringar
Har bolaget ett tillfredsställande försäkringsskydd?

Beskrivning
Vi har granskat att bolaget har en aktuell företagsförsäkring samt översiktligt granskat
försäkringens innehåll.

Granskningskommentar
Utifrån ovanstående bedöms risken för otillräckligt försäkringsskydd som låg.

Miljöfrågor
Arbetar bolaget med miljöfrågor på ett tillfredsställande sätt?

Inga granskningsåtgärder planerade.
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Offentlighetsprincipen, offentlig

upphandling m m
Tryckfrihetsförordningen samt offentlighets- och sekretesslagen
Hanteras handlingar enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i
2 kap tryckfrihetsförordningen? Sker diarieföring i enlighet med 15 kap sekretesslagen?
Har styrelsen fattat beslut om delegation av utlämnande av allmänna handlingar till
lämplig funktion?

Beskrivning
Bolaget tillämpar ägarens policys och rutiner kring hantering av allmänna handlingar.

Granskningskommentar
Granskningen föranleder inga kommentarer.

Arkivlagen
Uppfyller företagets rutiner för arkivering reglerna i arkivlagen? Finns
arkivbeskrivning/arkivreglemente, arkivförteckning/dokumenthanteringsplan m m?

Beskrivning
Bolaget tillämpar ägarens rutiner för arkivering.

Granskningskommentar
Vi rekommenderar bolaget att ta fram bolagsspecifika arkivbeskrivning/arkivreglemente
och arkivförteckning/dokumenthanteringsplan.

Upphandlingslagstiftning
Finns en policy för inköp och upphandling? Uppfyller den kraven enligt lagen om
offentlig upphandling (LOU) respektive lagen om upphandling inom
försörjningssektorerna (LUF)? Finns riktlinjer för direktupphandling? Tillförsäkras på
annat sätt att lagstiftningen följs?

Beskrivning
Bolaget tillämpar ägarens upphandlingspolicy.

Granskningskommentar
Vi rekommenderar bolaget att ta fram riktlinjer för direktupphandling.

Speciell lagstiftning
Bedriver bolaget verksamhet som omfattas av särskild lagstiftning och, i så fall, efterlevs
den särskilda lagstiftningen?

Inga granskningsåtgärder planerade.
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Övrigt

Finns ytterligare av styrelsen fastställda grundläggande policydokument som krävs mot
bakgrund av verksamhetens omfattning och karaktär eller med anledning av särskilda
krav från ägaren?

Covid-19
Av styrelseprotokoll framgår att styrelsen informerats löpande om effekterna av
Covid-19 för koncernens bolag. Effekterna framgår även i årsredovisning för 2020.
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Sammanfattning
Bolaget har vissa brister vad gäller att leva upp till den offentligrättsliga lagstiftningen
och vi rekommenderar därför bolaget att påbörja arbetet med att ta fram de styrande
och stödjande dokument som enligt gällande lagstiftning ska finnas.

Den sammanfattande bedömningen för 2020 är, trots ovanstående, att jag inte har
någon anledning till anmärkning mot huruvida bolagets verksamhet sköts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna
kontrollen är tillräcklig. Jag har inte heller någon synpunkt på bolagets agerande i
förhållande till det kommunala ändamålet med verksamheten.

Jag avlämnar därför granskningsrapport utan anmärkningar.

Lindesberg den _________________

_________________

Ulla-Britt Norgren

Lekmannarevisor

Biträde:

Magdalena Bergfors

Sakkunnigt biträde

PwC

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av lekmannarevisorn i Linde Stadshus AB enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller
delar av denna rapport.
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Inledning
Bakgrund
Lekmannarevisorns granskning avseende koncernen Fastigheter i Linde AB, org nr
556639-6684, med dotterbolaget Lindesbergsbostäder AB, för verksamhetsåret 2020
presenteras i det följande.

Uppdragets omfattning
Lekmannarevisorns uppdrag regleras i 12 kap kommunallag (2017:725) samt 10 kap
aktiebolagslag (2005:551). Lekmannarevisorns uppgift är att granska att bolagets
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt samt med tillräcklig intern kontroll. Granskningen ska vara så ingående och
omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver. Lekmannarevisorn ska
följa de anvisningar som meddelas av bolagsstämman, såvida de inte strider mot lag,
bolagsordning eller god sed. Enligt kommunallagen ska lekmannarevisorn biträdas av
sakkunniga.

Efter varje räkenskapsår ska lekmannarevisorn lämna en granskningsrapport till
årsstämman. Syftet med den grundläggande granskningen är att ge lekmannarevisorn
ett underlag till rapporten. Granskningsrapporten ska lämnas till bolagets styrelse senast
tre veckor före stämman.

Samverkan
Lekmannarevisorn och den valda auktoriserade revisorn har samverkat i revisionen för
att utnyttja de samlade resurserna samt för att åstadkomma en kvalitativ och effektiv
revision.

Genom att göra en gemensam planering, granskning och rapportering har de samlade
revisionsresurserna använts effektivt, vilket ger samordningsvinster för revisionen totalt.

Planering
Granskningen av koncernen Fastigheter i Linde AB för verksamhetsåret 2020 inriktas på
uppföljning och granskning avseende de frågor som rör lekmannarevisorns uppgifter
samt som bedöms vara av särskild vikt.

Granskningen har inriktats på att kartlägga och följa upp att styrelse och VD följer
fastställda direktiv och regler, såväl interna som externa. Granskningen omfattar även
uppföljning av huruvida bolagen uppdaterat/kompletterat med dokument/rutiner enligt
tidigare års granskningar. Granskningsområden har valts utifrån bedömd väsentlighet
och risk.

Jag har inte fått några särskilda granskningsanvisningar av årsstämman.

Metod
Granskningen har genomförts genom analys av för granskningen relevant
dokumentation, främst bolagsordning, ägardirektiv, ägarens bolagspolicy, budget,
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verksamhets-/affärsplan och protokoll från styrelsesammanträden samt avstämning och
möten med representanter från bolagen.

Riskanalys
De mest väsentliga riskerna för bolagen utifrån dess ändamål, god ekonomisk
hushållning samt intern kontroll bedöms vara:

Ändamålsenlighet
● Ledning och styrning utifrån bolagsordning och ägardirektiv
● Uppföljning av bolagsordning och ägardirektiv, med särskilt fokus på att koncernens

verksamhet bedrivs på affärsmässig grund
● Uppföljning av verksamhet-/affärsplan och budget samt koppling till bolagsordning

och ägardirektiv

Ekonomisk tillfredsställelse
● Långsiktig planering och uppföljning inklusive underhåll och investeringar
● Uppföljning av kostnader ur ett branschperspektiv (affärsmässighet)

Intern kontroll
● Organisation och förvaltning som har en ändamålsenlig intern kontroll för att

upptäcka väsentliga fel och brister i den löpande förvaltningen av verksamheten
● Kontroll och uppföljning av underhålls- och investeringsprojekt

Övrigt
● Effekter av Covid-19

Nedan redovisas utförda granskningsinsatser samt slutliga bedömningar avseende
granskningens resultat.
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Granskning av ändamål
Lekmannarevisorn har beslutat att genomföra en fördjupad granskning av
Lindesbergsbostäder ABs affärsmässighet, se bilaga 1.

Bolagsordningen
Är bolagsordningens beskrivning av föremålet för bolagets verksamhet (art och
ändamål) utformat så att det inte råder några tveksamheter angående vilken verksamhet
som bolaget ska bedriva? Är bolagsordningen anpassad till kommunallagens krav?

Beskrivning
Bolagsordningarna fastställdes av kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun
2018-02-26 och av bolagens årsstämmor 2018-04-26.

Enligt Kommunallagens 10 kap 3 § ska fullmäktige i de fall en kommun eller en region
lämnar över skötseln av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag
behandla ett antal punkter. Dessa redovisas för respektive bolag nedan.

1. Ett kommunalt ändamål
a. Fastigheter i Linde AB

b. Lindesbergsbostäder AB
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2. De kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten

Finns inte med i bolagsordningarna.

3. Att fullmäktige ska utse samtliga styrelseledamöter
a. Fastigheter i Linde AB

b. Lindesbergsbostäder AB

4. Att fullmäktige får får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

a. Fastigheter i Linde AB

b. Lindesbergsbostäder AB
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5. Att fullmäktige ska utse minst en lekmannarevisor
a. Fastigheter i Linde AB

b. Lindesbergsbostäder AB

6. Att allmänheten får insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata
utförare

Finns inte med i varken bolagsordning, ägardirektiv eller riktlinjer för ägarstyrning av
kommunens bolag.

Bolagsordningarna innehåller, utöver det som Aktiebolagslagen och Kommunallagen
kräver även inspektionsrätt för kommunstyrelsen (15 §), likvidation (16 §) samt ändring
av bolagsordningen (17 §).

Granskningskommentar
Vi bedömer att bolagsordningen inte helt uppfyller lagens krav. Vi noterar att de
kommunala befogenheterna som ska utgöra ramen för verksamheten inte är angivna
samt att vi i vår granskning inte kan se att punkt 6 i Kommunallagens 10 kapitel 3 § har
behandlats av fullmäktige. Lindesbergsbostäder ABs bolagsordning är utformat så att
den uppfyller kraven i lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolags krav.

Vi bedömer även att bolagens ändamål är beskrivet på ett sådant sätt att uppdraget är
tydligt och avgränsat.

Vår bedömning är att verksamheten har bedrivits i enlighet med föremål och
ändamålsbeskrivning i bolagsordningen.

Kommunallagen

Inryms den verksamhet som överlämnats till bolaget inom ramen för den kommunala
kompetensen och övriga regler (självkostnads-, likställighets- och lokaliseringsprincipen)
enligt kommunallagen?
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Beskrivning
Bolagen har genom 14 § i bolagsordningarna fått begränsningar i hur verksamheten får
bedrivas (se ovan). Vad som avses med principiell beskaffenhet eller annars större vikt
specificeras i bolagens ägardirektiv.

Bolagsordningarna saknar uppgift om att verksamheten ska iaktta de kommunalrättsliga
principerna i 2 kap Kommunallagen.

Granskningskommentar
Vi har i vår granskning inte funnit något som visar på att verksamheten bedrivits
oförenligt med ovanstående begränsningar. Vi noterar att de kommunalrättsliga
principerna inte anges i bolagsordningarna, vilket vi anser att likställighets- och
lokaliseringsprincipen bör göra.

Bolagens verksamhet inryms inom ramen för den kommunala kompetensen.

Ägardirektiv och företags-/bolagspolicy

Har ändamålsbeskrivningen konkretiserats i av kommunfullmäktige beslutad ägardirektiv
eller företags-/bolagspolicy? Inryms ändamålsbeskrivningen i bolagsordningen i
direktiven? Är ägardirektiven fastställda på bolagsstämma? Är beskrivningarna tydliga
och utgör de ett hjälpmedel för styrelsen för att styra verksamheten? Sker
avstämningar/uppföljningar av huruvida ändamålet uppfylls?

Beskrivning
Ägarstyrning sker genom bolagsordning, ägardirektiv och riktlinjer för ägarstyrning av
kommunens bolag.

Kommunens riktlinjer för ägarstyrning av kommunens bolag innehåller rubrikerna
bakgrund, syfte, kommunalrättsliga utgångspunkter, ägarstyrningens juridiska
konstruktion, kommunfullmäktige och bolagen, kommunstyrelsen och bolagen,
moderbolaget, dotterbolagen, delägda bolag, samordnad revision, styrelse, ombud,
koncernnytta, samverkan och demokrati samt personalpolitik.

På årsstämman 2017-05-30 fastställde Fastigheter i Linde AB nytt ägardirektiv i enlighet
med beslut av moderbolag 2017-03-27. Detsamma gjorde Lindesbergsbostäder AB
2017-05-30 i enlighet med beslut av Fastigheter i Linde AB 2017-03-27.

Ägardirektiven innefattar nedanstående

1. Allmänt
2. Inriktning av bolagets verksamhet
3. Ägarens mål
4. Ekonomi
5. Kapitalförvaltning
6. Underställningsskyldighet
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Enligt uppgift från bolagen redovisas uppföljningen av ägardirektivet på årsstämmorna.

Granskningskommentar
Granskningen föranleder inga kommentarer.

Affärsidé och affärsplan

Har de övergripande beskrivningarna av ändamål omformulerats till en skriftligt
dokumenterad, mätbar, affärsidé/affärsplan som fastställts av styrelsen?
Överensstämmer affärsidén med verksamhetens ändamål? Är affärsidén känd i
organisationen? Finns strategier/handlingsplaner för att uppnå affärsidén? Sker
uppföljningar/avstämningar?

Beskrivning
Bolagens affärsplan för 2020-2025 fastställdes av styrelsen 2019-11-27. Förutom
inledande texter finns i affärsplan riktlinjer för hållbarhet, marknadsföring, ekonomisk
strategi, risker och möjligheter samt strategiska mål enligt nedan.

Vid samma möte fastställdes även verksamhetsplan för 2020-2022.

Granskningskommentar
Vår bedömning är att bolagen har en affärsplan som utgår från ägarens uppdrag och
åtaganden.
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Granskning av verksamhetens

ekonomiska resultat, effektivitet

och kvalitet

Budget och flerårsprognos
Finns rutiner för upprättande av budget och prognoser med uppföljning? På vilken nivå
kan uppföljning ske? Analyseras orsaker till avvikelser? Är säkerheten i budget och
prognoser tillfredsställande? Är medarbetarna informerade om vilka ekonomiska resultat
och prestationer som ska uppnås?

Beskrivning
Bolagen upprättar årligen budget. 2020 års budgetar fastställdes av respektive styrelse
2019-11-27. Ekonomiskt utfall följs upp löpande på styrelsemöten.

Budgeterat resultat efter finansiella poster 2020 för Fastigheter i Linde AB uppgår till
-13,4 mnkr och utfallet till -23,1 mnkr. Avvikelsen mot budget beror främst på
nedskrivningar för Frövi stationshus och Stadsskogen 5:2.

Budgeterat resultat efter finansiella poster 2020 för Lindesbergsbostäder AB uppgår till
0,2 mnkr och utfallet till -12,5 mnkr. Avvikelsen mot budget beror främst på lägre
hyresintäkter om 6,0 mnkr och ökade avskrivningskostnader om drygt 2,0 mnkr. I
årsredovisningen för 2020 konstateras att bolaget fortfarande har en god ställning, men
att trenden med minskat underhåll och uteblivna positiva resultat kan inte fortsätta.

Granskningskommentar
Vi bedömer att rutinen avseende budgetarbetet och den ekonomiska uppföljningen är
ändamålsenlig. Vi noterar att utfallen för de båda bolagen avviker från budget, men att
det finns förklaringar till avvikelserna.

Avkastningskrav
Uppnår företaget av fullmäktige ställda avkastningskrav?

Beskrivning
Koncernen har, enligt ägardirektivet, ett avkastningsmål för eget kapital om minst 1 %
samt ett mål om att skuldsättningsgraden inte ska överstiga 4.

För att nå koncernens avkastningsmål måste Lindesbergsbostäder AB ha en avkastning
om ca 7 %.

Avkastningskravet är inte uppnått under 2020 då koncernen redovisar ett negativt
resultat. Det negativa resultatet är hänförligt till koncernens stora satsningar på
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nyproduktion, vilket medför svårigheter att uppnå de ekonomiska målen. Koncernens
långsiktiga ekonomiska ställning bedöms dock inte påverkas.

Granskningskommentar
Granskningen föranleder inga kommentarer.

Kundtillfredsställelse och kvalitet
Finns rutiner för information till/kommunikation med kunder och övriga intressenter?
Finns av styrelsen fastställda mätbara mål för kundtillfredsställelse och policy för
kvalitetsarbete, är dessa kända i organisationen och sker mätning av måluppfyllelse?

Beskrivning
Hyresenkät för bostadsgäster som genomförts av Marknadskraft visar på ett nöjd
kundindex (NKI) om 73 %, riktvärde uppgår till minst 70 %.

Enkät för lokalhyresgäster genomfördes under 2017. Utfallet för enkäten var 63 %, vilket
är högre jämfört med snittet.

Granskningskommentar
Granskningen föranleder inga kommentarer.

Nyckeltal/jämförelsetal
Följer bolaget upp strategisk viktig information för verksamheten vad gäller
måluppfyllelse och verksamhetsutveckling genom nyckeltal? Görs uppföljningen både
över tid och i jämförelse med andra företag?

Beskrivning
Lindesbergsbostäder AB jämför sin verksamhet med statistik från Sveriges
allmännyttan. Jämförelsen innehåller bl.a. nyckeltal för lönsamhet, finansiering och
driftskostnader. Fastigheter i Linde ABs verksamhet jämförs statistik från UCs
“Branschfakta” med jämna mellanrum.

Granskningskommentar
Vi ser positivt på det jämförelsearbete som bolagen genomför.

Övrig uppföljning av effektivitet och kvalitet
Tillämpar bolaget några andra rutiner för uppföljning av effektivitet och kvalitet i sin
verksamhet?

Inga granskningsåtgärder planerade.
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Granskning av intern kontroll

Styrelsens uppgifter och arbetsordning
Är styrelsens arbetsordning, VD-instruktion och rapporteringsinstruktion (ABL 8:6)
ändamålsenliga och anpassade till bolagets behov och förutsättningar? Är de fastställda
av styrelsen?

Beskrivning
Styrelsens arbetsordning, VD-instruktion samt rapportinstruktion fastställdes av
styrelsen 2019-11-27. Dokumenten gäller för hela koncernen.

Granskningskommentar
Lagkrav på arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion upphävdes 2014. Vi anser att
det är positivt att bolagen fortsatt tagit fram dessa dokument.

Bedömningen är att styrelsens arbetsordning, VD-instruktion samt rapportinstruktion är
ändamålsenliga och anpassade till bolagens behov och förutsättningar.

Organisation och bokföring
Finns en av styrelsen fastställd beskrivning av organisationen
(organisationsplan/organisationsschema) med övergripande beskrivning av ansvar och
befogenheter? Är budget och redovisning uppbyggd så att uppföljning sker på olika
ansvarsnivåer i organisationen? Är bolaget organiserat så att en rimlig andel ansvar har
förts ut i organisationen?

Beskrivning
Bokföringen upprättas av ekonomifunktionen och kan ske av samtliga av avdelningens
medarbetare. Det finns en fördelning av ansvar och befogenhet baserat på roll. Budget
skapas och följs upp i samråd med respektive avdelningschef.

Granskningskommentar
Vår bedömning är segregation of duties finns inlagda i bolagens processer vad gäller
bokföring, då flertalet personer är involverade i detta. Vi har, utifrån genomförda
granskningsåtgärder, inte noterat någon brist vad gäller detta. Vi anser även att en
tillräcklig spridning av ansvar har skett genom avdelningschefernas medverkande i
styrande och uppföljning.

System för internkontroll och riskhantering
Finns en samlad beskrivning som klargör den interna kontrollens syfte och innehåll,
organisation och ansvar, riskområden och former för uppföljning (internkontrollplan)? Är
utformningen av internkontrollsystemet baserat på en riskanalys (identifiering och
värdering utifrån sannolikhet och konsekvens)?
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Beskrivning
Det finns till viss del upprättade beskrivningar inom separata områden som styr den
interna kontrollens syfte och innehåll.

Granskningskommentar
Vi anser att med hänsyn till bolagens storlek och organisation har bolagen en tillräcklig
intern kontroll för att förhindra att väsentliga felaktigheter ska uppstå.

Attestinstruktion/delegationsordning
Finns ändamålsenlig attestinstruktion/delegationsordning?

Beskrivning
Attest- och utanordningsreglemente för bolagen fastställdes av VD 2021-01-14 och
därefter av styrelserna 2021-03-04. Dokumentet gäller för hela koncernen.

Granskningskommentar
Bedömning är att attest- och utanordningsreglemente är ändamålsenligt och att attester
görs i enlighet med denna. Vi rekommenderar dock att denna fastställs av styrelsen.

Finanspolicy
Tillämpar bolaget en av styrelsen fastställd finanspolicy som till sin omfattning och
detaljeringsgrad är anpassad till bolagets behov? Innehåller finanspolicyn krav om
frekvent rapportering?

Beskrivning
Finanspolicy för Fastigheter i Linde AB och för Lindesbergsbostäder AB fastställdes
2011-08-24 och reviderades senast 2014-01-22. Finansiell rapport ges löpande på
styrelsemöten.

Policyn ska årligen prövas av styrelsen i samband med styrelsens arbete med budget
och verksamhetsplan.

Granskningskommentar
Bedömning är att finanspolicyn är ändamålsenlig, men möjligen väl omfattande och
innehåller avsnitt som är lämpligare att ha i andra styrdokument. Vi rekommenderar
därför att styrelsen ser över den, också med tanke på att den reviderades senast 2014
samt att styrelsen framöver fastställer den årligen.

Medarbetare
Finns de styrande och stödjande dokument som krävs för att uppfylla lagkrav inom
området? Är de antagna av styrelsen?

Beskrivning
Koncernen har under 2020 gjort en översyn över policys och rutiner, bl.a. inom området
medarbetare. Medarbetarpolicy, arbetsmiljöpolicy, policy för riskbruk, missbruk och
beroende samt rehabiliteringspolicy är några av de policys som setts över eller tagits
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fram. Samtliga är antagna av ledningsgruppen och vissa kommer fastställas av
styrelsen.

Granskningskommentar
Vi ser positivt på det arbete som koncernen gjort under 2020.

IT-strategi och IT-säkerhet
Finns en fastställd IT-strategi? Finns IT-säkerhetsregler där bl a åtkomstbehörigheter
framgår? Har bolaget någon form av planering över hur verksamheten ska fungera vid
kortare och längre avbrott i IT-systemen?

Beskrivning
Koncernen har under 2020 gjort en översyn över policys och rutiner, bl.a. inom området
IT. Integritetspolicy och riktlinjer för dataskydd är några av de policys och rutiner som
setts över eller tagits fram. Samtliga är antagna av ledningsgruppen och vissa kommer
fastställas av styrelsen.

Granskningskommentar
Vi ser positivt på det arbete som koncernen gjort under 2020.

Redovisning och avstämningar
Har bolaget upprättat nödvändiga rutiner för redovisning och görs erforderliga
avstämningar löpande?

Beskrivning
Bolagen stämmer varje månad av väsentliga balanskonton. Det finns en rutin för
månadsvisa bokslut.

Under året har vi stickprovsvis kontrollerat följande områden:

● Kontroll att verifikationerna uppfyller 5 kap bokföringslagen.
● Kontroll att samtliga verifikationer införs i grundbokföringen vid rätt tidpunkt, med rätt

belopp, med rätt kontering och endast en gång.
● Kontroll att verifikationsserien är fullständig.
● Kontroll att verifikationer är korrekt attesterade och att bokföringsmaterialet förvaras

på ett betryggande sätt.
● Kontroll att avstämningar av väsentliga balanskonton sker månatligen.

Granskningskommentar
Granskningen visar på god ordning i den löpande bokföringen. Väsentliga konton stäms
av löpande, verifikationerna är av tillfredsställande kvalitet, granskade konteringar anses
rimliga och tillfredsställande attest sker av verifikationer. Utifrån ovanstående är vår
bedömning att bolagens löpande bokföring är av god kvalitet och att verksamhetens
förlopp, ställning och resultat därmed är möjlig att överblicka.

Vidare bedöms bolagens årsbokslut vara av god kvalitet, då samtliga balanskonton är
avstämda och erforderliga underlag finns.
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Skatter och avgifter
Har bolaget upprättat nödvändiga rutiner för redovisning och betalning av
arbetsgivaravgifter, personalens källskatt, mervärdesskatt och F-skatt?

Beskrivning
Under året har vi granskat bolagens rutiner avseende redovisning och betalning av
mervärdesskatt, F-skatt samt sociala avgifter och källskatt.

Granskningskommentar
Vår granskning har inte föranlett några kommentarer. Vi bedömer att bolagens rutiner
och redovisning av skatter och avgifter fungerar tillfredsställande.

Investeringar och materiella anläggningstillgångar
Har bolaget upprättat nödvändiga rutiner för hantering av investeringar i materiella
anläggningstillgångar? Sker en tillfredsställande kontroll avseende riktighet och att
endast aktiverbara kostnader balanseras?

Beskrivning
Bolagen har rutiner och policys för investering och finansiering samt en långsiktig
projektplan som sträcker sig över närmaste 10 åren framåt. Denna plan tar ledningen för
bolagen fram och presenterar för styrelsens som fastställer den och därmed attesterar
vilka projekt som ska påbörjas påföljande år. Nystart av projekt ska alltid godkännas på
styrelsemöte. Projekt upp till 5 mkr har ledningen attesträtt för.

Vi har under 2020 kontrollerat årets investeringar i samband med bokslutsgranskningen.
Granskning har skett genom substansgranskning av aktiverade poster samt kontroll av
att rätt värden har lagts in i redovisningen och i anläggningsregistret samt att korrekt
attest av granskade projekt har skett.

Granskningskommentar
Bolagen har fungerande anläggningsregister som stämmer mot balansräkningen.

Årets aktiveringar är till synes aktiverbara och vi har inte identifierat något ytterligare
som anses vara aktiverbart. Avskrivningar har kontrollberäknats och anses vara korrekt
hanterade i balans- och resultaträkning.

Löner
Har bolaget upprättat nödvändiga rutiner för hantering av löneredovisningen? Sker en
tillfredsställande kontroll avseende riktighet?

Beskrivning
Moderbolagets lönehantering hanterats inom bolaget av en löneadministratör. Vi har följt
upp bolagets lönerutin samt kontrollerat nyckelkontroller.

Granskningskommentar
Utifrån gjord granskning kan vi konstatera att goda rutiner och kontroller finns inlagda i
bolagets löneprocess. Vi har inte identifierat något som tyder på att felaktiga löner
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utbetalats alternativt att felaktiga lönekostnader föreligger i resultat- och
balansräkningen.

Rutinen som helhet fungerar enligt vår bedömning tillfredsställande.

Intäkter och kundfordringar
Har bolaget upprättat nödvändiga rutiner för hantering av intäktsredovisningen och
kundfordringarna? Sker en tillfredsställande kontroll avseende riktighet?

Beskrivning
Bolagens intäkter består av hyror som debiteras framför allt månadsvis i förväg. Vi har
gått igenom hyresdebiteringsrutinen med ansvariga medarbetare på bolagen för att
säkerställa att den är korrekt och att erforderliga kontroller utförs.

Därtill har vi följt upp bolagens redovisade intäkter och kundfordringar i årsbokslutet.

Granskningskommentar
Vi har kunnat konstatera att erforderliga kontroller finns i bolagens försäljningsprocess
och att debitering sker enligt avtal. Vi har inte identifierat något som tyder på att felaktig
debitering skett under året alternativt att väsentligt felaktiga intäkter föreligger i
resultaträkningen.

Rutinen som helhet fungerar enligt vår bedömning tillfredsställande.

Inköp och leverantörsfakturor
Har bolaget upprättat nödvändiga rutiner för hantering av inköpsredovisningen och
leverantörsskulderna? Sker en tillfredsställande kontroll avseende riktighet?

Beskrivning
Vi har granskat bolagens rutiner avseende leverantörer, leverantörsfakturor och
betalningar. Granskningens inriktning har varit att kontrollera attester, redovisning och
betalning.

Granskningskommentar
Vi kan konstatera att det föreligger god ordning i hanteringen, då leverantörsfakturor
attesteras av korrekt attestant och utbetalning sker två i förening.

Representation och sponsring
Har bolaget en tillräcklig intern kontroll och redovisning av representation och
sponsring?

Beskrivning
Moderbolaget sponsrar lokala klubbar. Vi har i vår granskning gått igenom
sponsorkostnader genom att ta stickprov mot fakturor. Moderbolaget har en viss del
representation. Vi har översiktligt granskat utan avvikelser.
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Granskningskommentar
Bolaget har under föregående år arbetat med sin sponsring för att upprätta tydliga och
korrekta avtal med alla sponsrade föreningar och klubbar. Vi har i vår granskning inte
noterat något som tyder på väsentliga felaktigheter eller annat. Bedöms att bolagets
rutin för sponsring och representation är tillfredsställande.

Försäkringar
Har bolaget ett tillfredsställande försäkringsskydd?

Beskrivning
Vi har granskat att bolaget har en aktuell företagsförsäkring samt översiktligt granskat
försäkringens innehåll.

Granskningskommentar
Utifrån ovanstående bedöms risken för otillräckligt försäkringsskydd som låg.

Miljöfrågor
Arbetar bolaget med miljöfrågor på ett tillfredsställande sätt?

Beskrivning
I bolagens affärs- och verksamhetsplaner finns avsnitt om hållbar utveckling. I dessa
framgår att bolagen i sitt dagliga arbete ska värna om en hållbar utveckling, vilken
definieras som “utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Vidare framgår att en hållbar
utveckling omfattar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet samt att värdeorden är
utveckling, samarbete och engagemang.

Av moderbolagets årsredovisning för 2020 framgår att beslut avseende
omställningsprojektet “Framtidens Stadsdel i Lindesberg” kommer att fattas under 2021.
Vidare framgår att projektet, som har stort hållbarhetsfokus, kommer att spela en stor
roll i koncernens och Lindesbergs kommuns framtida attraktionskraft i fråga om
etablerings- och bosättningsval. Om projektet blir av kommer det troligen att spänna
över ca tio år.

Lindesbergsbostäder AB tilldelades Örebro läns energi- och klimatpris i kategorin årets
föredöme och inspiratör inom offentlig sektor i slutet av 2020. Priset delas ut av
Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län.

Granskningskommentar
Granskningen föranleder inga kommentarer.
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Offentlighetsprincipen, offentlig

upphandling m m
Tryckfrihetsförordningen samt offentlighets- och sekretesslagen
Hanteras handlingar enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i
2 kap tryckfrihetsförordningen? Sker diarieföring i enlighet med 15 kap sekretesslagen?
Har styrelsen fattat beslut om delegation av utlämnande av allmänna handlingar till
lämplig funktion?

Beskrivning
Koncernen har under 2020 gjort en översyn över policys och rutiner, bl.a. inom det
offentligrättsliga området. Rutin för ärendehantering samt rutin för hantering av allmän
handling och handling som omfattas av sekretess är några av de rutiner som setts över
eller tagits fram. Samtliga är antagna av ledningsgruppen och vissa kommer fastställas
av styrelsen.

Granskningskommentar
Vi ser positivt på det arbete som koncernen gjort under 2020.

Arkivlagen
Uppfyller företagets rutiner för arkivering reglerna i arkivlagen? Finns
arkivbeskrivning/arkivreglemente, arkivförteckning/dokumenthanteringsplan m m?

Beskrivning
Bolagen tillämpar Lindesbergs kommuns kommungemensamma arkivreglemente, vilket
beslutades av styrelserna 2019-11-27.

Koncernen har under 2020 gjort en översyn över policys och rutiner, bl.a. inom det
offentligrättsliga området. Arkivbeskrivning och arkivförteckning är några av de policys
och rutiner som setts över eller tagits fram. Samtliga är antagna av ledningsgruppen och
vissa kommer fastställas av styrelsen.

Granskningskommentar
Vi ser positivt på det arbete som koncernen gjort under 2020.

Upphandlingslagstiftning
Finns en policy för inköp och upphandling? Uppfyller den kraven enligt lagen om
offentlig upphandling (LOU) respektive lagen om upphandling inom
försörjningssektorerna (LUF)? Finns riktlinjer för direktupphandling? Tillförsäkras på
annat sätt att lagstiftningen följs?

Beskrivning
Koncernen har under 2020 gjort en översyn över policys och rutiner, bl.a. inom det
offentligrättsliga området. Inköps- och upphandlingspolicy (inklusive hållbar
upphandling), riktlinjer för upphandling samt riktlinjer för direktupphandling är några av
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de policys och rutiner som setts över eller tagits fram. Samtliga är antagna av
ledningsgruppen och vissa kommer fastställas av styrelsen.

Granskningskommentar
Vi ser positivt på det arbete som koncernen gjort under 2020.

Speciell lagstiftning
Bedriver bolaget verksamhet som omfattas av särskild lagstiftning och, i så fall, efterlevs
den särskilda lagstiftningen?

Inga granskningsåtgärder planerade.
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Övrigt

Finns ytterligare av styrelsen fastställda grundläggande policydokument som krävs mot
bakgrund av verksamhetens omfattning och karaktär eller med anledning av särskilda
krav från ägaren?

Covid-19
Av protokoll från styrelsemöten framgår att styrelsen informerats löpande om effekterna
av Covid-19. Av moderbolagets årsredovisning för 2020 framgår att pandemin varit en
ständig utmaning under året samt att verksamheten ställts om för att minimera riskerna
för smittspridning, men med fortsatt hög servicegrad till kunderna. Vidare framgår att
ekonomiskt har Covid-19 inte påverkat resultatet nämnvärt.
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Sammanfattning
Under året har jag förutom den grundläggande granskningen även genomfört en
fördjupad granskning av Lindesbergsbostäder ABs affärsmässighet. Den
sammanfattande bedömning för den fördjupade granskningen är att
Lindesbergsbostäder ABs styrelse i allt väsentligt säkerställt att bolagets
affärsverksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Bedömningen är vidare att den
interna kontrollen inom det granskade området i allt väsentlig är tillräcklig.

Den sammanfattande bedömningen för 2020 är att jag inte har någon anledning till
anmärkning mot huruvida bolagens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig.
Jag har inte heller någon synpunkt på bolagens agerande i förhållande till det
kommunala ändamålet med verksamheten.

Jag avlämnar därför granskningsrapport utan anmärkningar.

Lindesberg den _________________

_________________

Ulla-Britt Norgren

Lekmannarevisor

Biträde:

Magdalena Bergfors

Sakkunnigt biträde

PwC

Bilaga: 1. Granskning av affärsmässighet

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av lekmannarevisorn i koncernen Fastigheter i Linde AB enligt de villkor och under de förutsättningar som
framgår av projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig
på hela eller delar av denna rapport.
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Sammanfattning
På uppdrag av lekmannarevisorn i Lindesbergsbostäder AB har PwC genomfört en
granskning av bolagets affärsmässighet. Syftet med granskningen har varit att pröva
och bedöma om styrning och kontroll av bolagets affärsverksamhet bedrivs på ett
ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.

Utifrån genomförd granskning är vår sammanfattande revisionella bedömning att
Lindesbergsbostäder ABs styrelse i allt väsentligt säkerställt att bolagets
affärsverksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Bedömningen är vidare att den
interna kontrollen inom det granskade området i allt väsentlig är tillräcklig.

Följande revisionsfrågor och bedömningar bildar underlag för den övergripande
bedömningen.

Revisionsfråga 1: a) Har bolagsstyrelsen beslutat om affärsplan och budget på
kort och lång sikt? b) Är bolagets mål förenliga med ägardirektiv?
Revisionsfrågan bedöms vara uppfylld. Lindesbergsbostäder ABs styrelse har fastställt
affärsplan på lång sikt, verksamhetsplan på kort sikt samt resultatbudget på både kort
och lång sikt. Bedömningen är att målen i dessa på lång sikt är förenliga med
bolagsordning och ägardirektiv.

Revisionsfråga 2: Bedriver bolaget en systematisk omvärldsbevakning? Fokus på
hur bolagets resultat och ställning står sig i förhållande till den rådande
marknadssituationen inom branschen.
Revisionsfrågan bedöms vara uppfylld. I genomförd intervju framkommer att
Lindesbergsbostäder AB följer upp nyckeltal löpande och att det är en del av
beslutsprocessen vid exempelvis nybyggnation. De jämförelser som gjorts i
granskningen, utifrån statistik från Sveriges Allmännytta och UC AB, visar på att
nyckeltalen för Lindesbergsbostäder AB i vissa fall är bättre, i andra sämre.

Revisionsfråga 3: Redovisar bolaget måluppfyllelse från ett finansiellt perspektiv?
Revisionsfrågan bedöms vara uppfylld. Lindesbergsbostäder AB redovisar uppföljning
av ägardirektivens finansiella mål i samband med årsstämma. Uppföljning för 2020
saknas då stämman ännu inte ägt rum. Både föregående års uppföljning och de
beräkningar som gjort i granskningen visar på att bolaget inte lever upp till ägarnas mål
under 2020.
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Inledning
Bakgrund
Lekmannarevisionen har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det angeläget att
göra en granskning inom ovan rubricerat område.

Kommunallagen ger kommuner och regioner möjligheten att lämna över skötseln av
vissa kommunala angelägenheter till aktiebolag. En betydande del av kommunal
verksamhet bedrivs idag i bolagsform.

Kommunal verksamhet ska vanligtvis bedrivas utifrån kommunallagens
självkostnadsprincip. Det finns speciallagstiftning som anger att viss typ av verksamhet
ska bedrivas på affärsmässig grund. Med affärsmässig grund menas att verksamheten
ska bedrivas med vinstsyfte samt att konkurrens med andra marknadsaktörer ska ske
på lika villkor.

Styrningen av kommunägda bolag sker dels genom bolagsordning och ägardirektiv, dels
genom bolagsinterna mål och planer. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att
verksamheten inte bedrivs på avsett sätt och att fastställda mål inte uppnås.

Revisionsobjekt i granskningen är bolagsstyrelsen i Lindesbergsbostäder AB.

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att pröva och bedöma om styrning och kontroll av bolagets
affärsverksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.
Följande revisionsfrågor ska besvaras:

1. a) Har bolagsstyrelsen beslutat om affärsplan och budget på kort och lång sikt? b) Är
bolagets mål förenliga med ägardirektiv?

2. Bedriver bolaget en systematisk omvärldsbevakning? Fokus på hur bolagets resultat
och ställning står sig i förhållande till den rådande marknadssituationen inom
branschen.

3. Redovisar bolaget måluppfyllelse från ett finansiellt perspektiv?

Revisionsfråga 1a, 2 och 3 utgör underlag för att bedöma om den interna kontrollen
inom granskade områden är tillräcklig. Fråga 1b används för att pröva om verksamheten
utförs på ett ändamålsenligt sätt.

Revisionskriterier
Följande revisionskriterier används i granskningen:

● Aktiebolagslag (2005:551) 8:4
● Lag om allmännyttiga bostadsaktiebolag (2010:879) 1:2
● Bolagsinterna styrdokument, främst bolagsordning, ägardirektiv, affärsplan och

budget.
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Avgränsning
Granskningen avgränsas i huvudsak till kalenderåret 2020. I övrigt se avsnitt “syfte och
revisionsfrågor”.

Metod
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av relevanta styrdokument samt
intervju med VD och ekonomichef.

Intervjuade personer har sakgranskat rapporten.
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Iakttagelser och bedömningar
Lindesbergsbostäder AB är ett dotterbolag till Fastigheter i Linde AB och de två bolagen
utgör fastighetsdelen i Lindesbergs kommuns bolagskoncern.

Affärsplan, budget och mål

Revisionsfråga 1: a) Har bolagsstyrelsen beslutat om affärsplan och budget på kort och
lång sikt? b) Är bolagets mål förenliga med ägardirektiv?

Iakttagelser
Lindesbergsbostäder ABs bolagsordning fastställdes av kommunfullmäktige i
Lindesbergs kommun den 26 februari 2018 och av bolagets stämma den 26 april 2018. I
bolagsordningens 3 § framgår att bolaget är ett allmännyttigt bostadsföretag. Av samma
paragraf framgår att verksamheten i bolaget ska drivas på affärsmässiga grunder
förenlig med gällande lagstiftning. Syftet med verksamheten är, enligt bolagsordningens
4 §, att erbjuda goda bostäder till konkurrenskraftiga och förutsägbara kostnader. Vidare
framgår av samma paragraf att bolaget i sin förvaltning ska sträva efter långsiktig
kostnadseffektivitet.

Ägardirektiv för Lindesbergsbostäder AB fastställdes av dess moderbolag Fastigheter i
Linde AB den 27 mars 2017 och av bolagets stämma den 30 maj 2017. Även av
ägardirektivet framgår att verksamheten ska grundas på en affärsmässig och långsiktigt
hållbar grund. Moderbolaget Fastigheter i Linde AB ska årligen föreslå krav på
finansiella mål. Utdelning från bolaget får dock inte överstiga vad som följer av lag
(2010:879) om allmännyttiga bostadsaktiebolag.

Lindesbergsbostäder AB omfattas även av Riktlinjer för ägarstyrning av kommunens
bolag, som fastställdes av kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun den 1 mars 2017,
och som utgör generella ägardirektiv för kommunens bolag.

Affärsplan för koncernen Fastigheter i Linde AB för perioden 2020-2025 fastställdes av
styrelsen den 27 november 2019. Av affärsplanen framgår att den är långsiktig, men att
den ska uppdateras kontinuerligt i takt med att omvärlden och verksamheten förändras.
Vidare framgår att den ska vara en bild av ägarens intentioner omsatta i styrelsens och
ledningens tolkning av Vision 2025, bolagsordning, ägardirektiv och strategiska mål
samt ett styrinstrument för ledningen i verksamhetsplaneringen. Att verksamheten ska
drivas på affärsmässiga grunder förenlig med gällande lagstiftning och med en strävan
efter långsiktig kostnadseffektivitet framgår även i affärsplanen.

Enligt affärsplanen betecknas bostadsmarknaden av en låg grad vakanser och en stor
efterfrågan på centrala hyreslägenheter i Lindesberg och Frövi, men att det även finns
signaler från regionhuvudstaden Örebro om en vikande marknad för framförallt
bostadsrätter, men även för hyresrätter. I affärsplanen konstateras att, för att koncernen
ska kunna genomföra den fortsatt expansiva period som väntar, krävs en ekonomisk
strategi i vilken koncernen kan möta både en ränteuppgång och nedskrivningsbehov.

Styrelsen fastställde även Verksamhetsplan för koncernen Fastigheter i Linde AB för
perioden 2020-2022 den 27 november 2019. Av verksamhetsplanen framgår att den ska
ses som en sammanfattning av den verksamhetsplanering som kontinuerligt pågår och
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ständigt utvärderas av koncernen. Verksamhetsplanen ska årligen följas upp i
verksamhets- eller förvaltningsberättelse som ska bifogas årsredovisningen.

Av ägardirektiv för moderbolaget Fastigheter i Linde AB, koncernens affärsplan och
verksamhetsplan framgår att avkastningen på eget kapital ska uppgå till 1 % och att1

skuldsättningsgraden inte ska överstiga 4. För att nå koncernens avkastningsmål måste2

Lindesbergsbostäder AB ge en avkastning om cirka 7 %.

På samma möte som affärs- och verksamhetsplan fastställdes av styrelsen, fastställdes
även resultatbudget för 2020 med plan fram till och med 2029. Resultatbudget med plan
är framtagen utifrån en analysmodell som utifrån ett flertal parametrar beräknar både
resultat- och balansräkning för den kommande tioårsperioden. Modellen visar på att
avkastningen på eget kapital kommer att öka och skuldsättningsgraden minska under
perioden.

Bedömning
Revisionsfrågan bedöms vara uppfylld. Lindesbergsbostäder ABs styrelse har fastställt
affärsplan på lång sikt, verksamhetsplan på kort sikt samt resultatbudget på både kort
och lång sikt. Bedömningen är att målen i dessa på lång sikt är förenliga med
bolagsordning och ägardirektiv.

Omvärldsbevakning

Revisionsfråga 2: Bedriver bolaget en systematisk omvärldsbevakning? Fokus på hur
bolagets resultat och ställning står sig i förhållande till den rådande
marknadssituationen inom branschen.

Iakttagelser
Av styrelseprotokoll och i genomförd intervju framkommer att styrelsen löpande
omvärldsbevakar, bland annat genom den av koncernen anlitade externa konsulten som
deltar på bolagens styrelsemöten.

I årsredovisningens flerårsöversikt redovisas nyckeltalen nettoomsättning, resultat efter
finansiella poster, balansomslutning, soliditet, avkastning på totalt kapital och avkastning
på på eget kapital. Intervjuade personer berättar att nyckeltal, såsom hyresnivå, drift-
och underhållskostnader, följs upp löpande och att de är en naturlig del i
beslutsprocessen vid exempelvis nybyggnation. Bolaget utgår från statistik från Sveriges
Allmännytta, bransch- och intresseorganisation för de allmännyttiga bostadsbolagen i
Sverige, vilka till övervägande del består av kommunägda bostadsbolag, och affärs- och
kreditinformationsföretaget UC AB.

Sveriges Allmännytta publicerar årligen ekonomisk statistik. Den senaste är Ekonomisk
statistik 2019, i vilken uppgifterna i rapporten avser räkenskapsåret 2019. I rapporten
står att organisationens medlemsföretag är en heterogen grupp med stora skillnader
mellan storstadsföretag på marknader med bostadsbrist och höga priser å ena sidan,
och små företag i glesbygd med vikande efterfrågan på bostäder och små marginaler å
den andra. Dock poängteras att när företagen ses som grupp är ekonomin stabil och
några dramatiska förändringar har inte skett jämfört med 2018.

2 Skuldsättningsgrad = totala skulder / eget kapital
1 Avkastning på eget kapital = resultat efter finansiella poster / justerat eget kapital
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I Sveriges Allmännyttas rapport framgår att det vanligaste måttet på avkastning i
fastighetsbranschen är direktavkastning på bokfört respektive marknadsvärde . Även3 4

totalavkastning är ett vanligt mått. I granskningen har en jämförelse utifrån viktat5

medelvärde för dels riket, dels företag i kommuner med mindre än 25 000 invånare
gjorts. Resultatet av denna framgår i tabellen nedan.

Branschjämförelse Sveriges Allmännyttas Ekonomisk statistik 2019

2018 2019 20206

Direktavkastning, bokfört värde

Sveriges Allmännytta, riket 6,8 % 6,6 % -

Sveriges Allmännytta, antal invånare - 6,7 % -

Lindesbergsbostäder AB 6,8 % 4,6 % 4,4 %

Direktavkastning, marknadsvärde

Sveriges Allmännytta, riket 2,9 % 2,8 % -

Sveriges Allmännytta, antal invånare - 4,5 % -

Lindesbergsbostäder AB 4,8 % 2,5 % 2,6 %

Totalavkastning inklusive värdeförändringar

Sveriges Allmännytta, riket 6,5 % 7,3 % -

Sveriges Allmännytta, antal invånare - 24,7 % -

Lindesbergsbostäder AB - 27,7 % 12,4 %

Lindesbergsbostäder ABs totalavkastningen inklusive värdeförändringar är högre jämfört
med både riket och företag i kommuner med mindre än 25 000 invånare.
Direktavkastningen på marknadsvärde är i nivå med jämförelsetalen. Däremot är
direktavkastningen på bokfört värde lägre jämfört med både riket och företag i
kommuner med mindre än 25 000 invånare. De båda nyckeltalen för direktavkastning
påverkas av hur kostnader för underhåll redovisas, det vill säga om de redovisas som
kostnader i resultaträkningen eller om de aktiveras i balansräkningen.
Lindesbergsbostäder AB sålde under 2018 ett antal fastigheter, vilket medför minskade
hyresintäkter under 2019. Dock har drift- och underhållskostnaderna inte minskat i
samma omfattning, vilket kan förklara försämringen av direktavkastningen mellan 2018
och 2019.

UC AB publicerar årliga rapporter med information om företag inom en specifik bransch.
Rapporten Branschfakta Fastighetsbolag - rikstäckande publicerades i 2020 november
och avser både fastighets- och bostadsföretag för räkenskapsåret 2019.

I rapporten redovisas bland annat branschmedianer för privata respektive kommunala
bolag utifrån rörelseintäkter respektive antal anställda. Då Lindesbergsbostäder AB inte
har några anställda har, i granskningen, jämförelsen gjorts utifrån privata respektive

6 Beräknat utifrån preliminär årsredovisning för 2020
5 Totalavkastning = direktavkastning på marknadsvärde + värdeförändring

4 Direktavkastning på marknadsvärde = driftnetto (hyresintäkter - drift- och underhållskostnader) /
marknadsvärdet på fastigheterna (byggnader och mark)

3 Direktavkastning på bokfört värde = driftnetto (hyresintäkter - drift- och underhållskostnader) /
bokförda värdet på fastigheterna (byggnader och mark)
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kommunala företag med rörelseintäkter mellan 50 och 99 mnkr. Resultatet av denna
framgår i tabellen nedan.

Branschjämförelse UC ABs Branschfakta Fastighetsbolag - rikstäckande

2019 20207

Avkastning totalt kapital

Privata bolag 4,7 % -

Kommunala bolag 2,2 % -

Lindesbergsbostäder AB 0,7 % negativt

Avkastning eget kapital

Privata bolag 17,8 % -

Kommunala bolag 8,3 % -

Lindesbergsbostäder AB negativt negativt

Soliditet

Privata bolag 12,2 % -

Kommunala bolag 16,2 % -

Lindesbergsbostäder AB 20,0 % 18,2 %

Lindesbergsbostäder ABs soliditet är högre jämfört med både privata och kommunala
företag med rörelseintäkter mellan 50 och 99 mnkr. Däremot är både avkastningen på
totalt kapital och på eget kapital lägre, i de flesta fall till och med negativ. Då statistiken i
Branschfakta Fastighetsbolag - rikstäckande innefattar fastighets- och bostadsföretag
kan det dock vara så att den inte är helt jämförbar med Lindesbergsbostäder ABs
nyckeltal och jämförelser ska därför göras med viss försiktighet. För mer information om
avkastning på eget kapital se nedan under avsnittet Måluppfyllelse.

Bedömning
Revisionsfrågan bedöms vara uppfylld. I genomförd intervju framkommer att
Lindesbergsbostäder AB följer upp nyckeltal löpande och att det är en del av
beslutsprocessen vid exempelvis nybyggnation. De jämförelser som gjorts i
granskningen, utifrån statistik från Sveriges Allmännytta och UC AB, visar på att
nyckeltalen för Lindesbergsbostäder AB i vissa fall är bättre, i andra sämre.

Måluppfyllelse

Revisionsfråga 3: Redovisar bolaget måluppfyllelse från ett finansiellt perspektiv?

Iakttagelser
Av Riktlinjer för ägarstyrning av kommunens bolag framgår att Linde Stadshus AB ska
utfärda anvisningar för ekonomisk uppföljning, bokslut och årsredovisning för
bolagskoncernen. I genomförd intervju framkommer att moderbolaget Fastigheter i
Linde AB redovisar uppföljning av ägardirektivet på årsstämman.

7 Beräknat utifrån preliminär årsredovisning för 2020
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Som nämnts ovan ska, för koncernen, avkastningen på eget kapital uppgå till 1 % och
skuldsättningsgraden inte överstiga 4, vilket innebär att Lindesbergsbostäder ABs
avkastning måste uppgå till cirka 7 %. De finansiella målen redovisas i tabellen nedan.

Flerårsjämförelse finansiella mål

2016 2017 2018 2019 20208

Moderbolagets avkastning eget kapital 3,9 % negativt 2,9 % negativt negativt

Moderbolagets skuldsättningsgrad 2,4 2,5 3,4 4,3 5,3

Lindesbergsbostäder ABs avkastning
eget kapital 2,9 % negativt 39,8 % negativt negativt

Lindesbergsbostäder ABs
skuldsättningsgrad 6,2 6,6 3,9 4,0 4,5

I moderbolaget Fastigheter i Linde ABs och Lindesbergsbostäder ABs preliminära
årsredovisningar för 2020 redovisas avkastning på eget kapital, men inte
skuldsättningsgrad. Då årsstämma ännu inte har ägt rum saknas, vid tidpunkten för
denna granskning, uppföljning av ägardirektivet för 2020. I 2019 års uppföljning förklaras
det negativa resultatet och den bristande måluppfyllelsen vad gäller avkastning på eget
kapital med stora investeringar som medfört nedskrivningsbehov. Bedömningen i
uppföljningen är dock att målet på sikt kommer att uppfyllas. I uppföljningen framgår
även att en stor del pågående nyproduktioner är anledningen till den något höga
skuldsättningsgraden 2019. Vidare framgår av årsredovisningen för 2019 att
Lindesbergsbostäder ABs satsningar på nyproduktion medför att styrelsen vissa år
prioriterar nybyggnation på bekostnad av måluppfyllelsen av de finansiella målen, men
att detta inte bedöms påverka bolagets långsiktiga ekonomiska ställning.

Under 2018 sålde, som nämnts ovan, Lindesbergsbostäder AB ett antal fastigheter,
vilket gav bolaget en högre intäkt under 2018. Detta påverkar även avkastningen på det
egna kapitalet.

Bedömning
Revisionsfrågan bedöms vara uppfylld. Lindesbergsbostäder AB redovisar uppföljning
av ägardirektivens finansiella mål i samband med årsstämma. Uppföljning för 2020
saknas då stämman ännu inte ägt rum. Både föregående års uppföljning och de
beräkningar som gjort i granskningen visar på att bolaget inte lever upp till ägarnas mål
under 2020.

8 Beräknat utifrån preliminära årsredovisningar för 2020
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Revisionell bedömning
Syftet med denna granskning är att pröva och bedöma om styrning och kontroll av
bolagets affärsverksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern
kontroll.

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att Lindesbergsbostäder
ABs styrelse i allt väsentligt säkerställt att bolagets affärsverksamhet bedrivs på ett
ändamålsenligt sätt. Bedömningen är vidare att den interna kontrollen inom det
granskade området i allt väsentlig är tillräcklig.

Vi konstaterat att koncernen inte uppfyller ägarnas mål avseende avkastning på eget
kapital och skuldsättningsgrad under 2020. Däremot visar genomförd granskning att
målen i affärsplan för 2020-2025 och budget för 2020 med plan för 2021-2029 är
förenliga med ägardirektivet.
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2021-04-15

Tobias Bjöörn Magdalena Bergfors

Uppdragsledare Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av lekmannarevisorn i Lindesbergsbostäder AB enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
projektplan från den 1 december 2020. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av
och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Inledning
Bakgrund
Lekmannarevisorns granskning avseende koncernen Linde Energi AB, org nr
556639-6684, med dotterbolagen Linde Energiförsäljning AB och Närkes Kils Energi AB,
för verksamhetsåret 2020 presenteras i det följande.

Uppdragets omfattning
Lekmannarevisorns uppdrag regleras i 12 kap kommunallag (2017:725) samt 10 kap
aktiebolagslag (2005:551). Lekmannarevisorns uppgift är att granska att bolagets
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt samt med tillräcklig intern kontroll. Granskningen ska vara så ingående och
omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver. Lekmannarevisorn ska
följa de anvisningar som meddelas av bolagsstämman, såvida de inte strider mot lag,
bolagsordning eller god sed. Enligt kommunallagen ska lekmannarevisorn biträdas av
sakkunniga.

Efter varje räkenskapsår ska lekmannarevisorn lämna en granskningsrapport till
årsstämman. Syftet med den grundläggande granskningen är att ge lekmannarevisorn
ett underlag till rapporten. Granskningsrapporten ska lämnas till bolagets styrelse senast
tre veckor före stämman.

Samverkan
Lekmannarevisorn och den valda auktoriserade revisorn har samverkat i revisionen för
att utnyttja de samlade resurserna samt för att åstadkomma en kvalitativ och effektiv
revision.

Genom att göra en gemensam planering, granskning och rapportering har de samlade
revisionsresurserna använts effektivt, vilket ger samordningsvinster för revisionen totalt.

Planering
Granskningen av koncernen Linde Energi AB för verksamhetsåret 2020 inriktas på
uppföljning och granskning avseende de frågor som rör lekmannarevisorns uppgifter
samt som bedöms vara av särskild vikt.

Granskningen har inriktats på att kartlägga och följa upp att styrelse och VD följer
fastställda direktiv och regler, såväl interna som externa. Granskningen omfattar även
uppföljning av huruvida bolagen uppdaterat/kompletterat med dokument/rutiner enligt
tidigare års granskningar. Granskningsområden har valts utifrån bedömd väsentlighet
och risk.

Jag har inte fått några särskilda granskningsanvisningar av årsstämman.

Metod
Granskningen har genomförts genom analys av för granskningen relevant
dokumentation, främst bolagsordning, ägardirektiv, ägarens bolagspolicy, budget,
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verksamhets-/affärsplan och protokoll från styrelsesammanträden samt avstämning och
möten med representanter från bolagen.

Riskanalys
De mest väsentliga riskerna för bolagen utifrån dess ändamål, god ekonomisk
hushållning samt intern kontroll bedöms vara:

Ändamål
● Ledning och styrning utifrån bolagsordning och ägardirektiv
● Uppföljning av bolagsordning och ägardirektiv
● Uppföljning av verksamhet-/affärsplan och budget samt koppling till bolagsordning

och ägardirektiv

God ekonomisk hushållning
● Långsiktig planering och uppföljning inklusive underhåll och investeringar
● Uppföljning av kostnader ur ett branschperspektiv (affärsmässighet)

Intern kontroll
● Organisation och förvaltning som har en ändamålsenlig intern kontroll för att

upptäcka väsentliga fel och brister i den löpande förvaltningen av verksamheten
● Kontroll och uppföljning av underhålls- och investeringsprojekt
● Kontroll av sponsring

Övrigt
● Effekter av Covid-19

Nedan redovisas utförda granskningsinsatser samt slutliga bedömningar avseende
granskningens resultat.
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Granskning av ändamål

Bolagsordningen
Är bolagsordningens beskrivning av föremålet för bolagets verksamhet (art och
ändamål) utformat så att det inte råder några tveksamheter angående vilken verksamhet
som bolaget ska bedriva? Är bolagsordningen anpassad till kommunallagens krav?

Beskrivning
Bolagsordningarna fastställdes av kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun
2018-02-26.

Enligt Kommunallagens 10 kap 3 § ska fullmäktige i de fall en kommun eller en region
lämnar över skötseln av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag
behandla ett antal punkter. Dessa redovisas för respektive bolag nedan.

1. Ett kommunalt ändamål
a. Linde Energi AB

b. Linde Energiförsäljning AB

4
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c. Närkes Kils Energi AB

2. De kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten

Finns inte med i bolagsordningarna.

3. Att fullmäktige ska utse samtliga styrelseledamöter
a. Linde Energi AB

b. Linde Energiförsäljning AB

c. Närkes Kils Energi AB

4. Att fullmäktige får får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

a. Linde Energi AB
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b. Linde Energiförsäljning AB

c. Närkes Kils Energi AB

Finns inte med i bolagsordningen.

5. Att fullmäktige ska utse minst en lekmannarevisor
a. Linde Energi AB

b. Linde Energiförsäljning AB

c. Närkes Kils Energi AB

Finns inte med i bolagsordningen.

6. Att allmänheten får insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata
utförare

Finns inte med i varken bolagsordning, ägardirektiv eller bolagspolicy.

Bolagsordningarna för Linde Energi AB och Linde Energiförsäljning AB innehåller,
utöver det som Aktiebolagslagen och Kommunallagen kräver, även inspektionsrätt för
kommunstyrelsen (15 §), likvidation (16 §) samt ändring av bolagsordningen (17 §).

Granskningskommentar
Vi bedömer att bolagsordningarna för Linde Energi AB och Linde Energiförsäljning AB
uppfyller lagens krav. Vi noterar att de kommunala befogenheterna som ska utgöra
ramen för verksamheten inte är angivna samt att vi i vår granskning inte kan se att punkt
6 i Kommunallagens 10 kapitel 3 § har behandlats av fullmäktige. Vi bedömer vidare att
bolagsordningen för Närkes Kils Energi AB inte uppfyller lagens krav då inte heller punkt
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3-5 i Kommunallagens 10 kapitel 3 § behandlats och vi rekommenderar därför att
bolagsordningen uppdateras efter gällande lagstiftning.

Vi bedömer även att bolagens ändamål är beskrivet på ett sådant sätt att uppdraget är
tydligt och avgränsat.

Vår bedömning är att verksamheten har bedrivits i enlighet med föremål och
ändamålsbeskrivning i bolagsordningen.

Kommunallagen

Inryms den verksamhet som överlämnats till bolaget inom ramen för den kommunala
kompetensen och övriga regler (självkostnads-, likställighets- och lokaliseringsprincipen)
enligt kommunallagen?

Beskrivning
Linde Energi AB och Linde Energiförsäljning AB har genom 14 § i bolagsordningarna
fått begränsningen i hur verksamheten får bedrivas (se ovan). Motsvarande skrivelse
saknas för Närkes Kils Energi AB. Vad som avses med principiell beskaffenhet eller
annars större vikt specificeras i koncernens ägardirektiv.

Bolagsordningarna saknar uppgift om att verksamheten ska iaktta de kommunalrättsliga
principerna i 2 kap Kommunallagen.

Granskningskommentar
Vi har i vår granskning inte funnit något som visar på att verksamheten bedrivits
oförenligt med ovanstående begränsningar. Vi noterar att Närkes Kils Energi AB inte fått
begränsningar i hur verksamheten får bedrivas samt att de kommunalrättsliga
principerna inte anges i någon av bolagsordningarna. Bolagens verksamhet avser dock
produktion och försäljning av elkraft, vilket regleras av ellagen. I Ellagen framgår att
denna verksamhet ska bedrivas affärsmässigt och att den är undantagen
lokaliseringsprincipen. I ägardirektiven framgår att verksamheten ska bedrivas
affärsmässigt. Bolagsordningarna bör justeras så att den är förenlig med
Kommunallagen och Ellagen.

Bolagens verksamhet inryms inom ramen för den kommunala kompetensen.

Ägardirektiv och företags-/bolagspolicy

Har ändamålsbeskrivningen konkretiserats i av kommunfullmäktige beslutad ägardirektiv
eller företags-/bolagspolicy? Inryms ändamålsbeskrivningen i bolagsordningen i
direktiven? Är ägardirektiven fastställda på bolagsstämma? Är beskrivningarna tydliga
och utgör de ett hjälpmedel för styrelsen för att styra verksamheten? Sker
avstämningar/uppföljningar av huruvida ändamålet uppfylls?
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Beskrivning
Ägarstyrning sker genom bolagsordning, ägardirektiv och riktlinjer för ägarstyrning av
kommunens bolag.

Kommunens riktlinjer för ägarstyrning av kommunens bolag innehåller rubrikerna
bakgrund, syfte, kommunalrättsliga utgångspunkter, ägarstyrningens juridiska
konstruktion, kommunfullmäktige och bolagen, kommunstyrelsen och bolagen,
moderbolaget, dotterbolagen, delägda bolag, samordnad revision, styrelse, ombud,
koncernnytta, samverkan och demokrati samt personalpolitik.

På årsstämman 2019-04-24 fastställdes nytt ägardirektiv i enlighet med beslut av
moderbolag 2019-02-28. Ägardirektiven innefattar nedanstående

1. Allmänt
2. Inriktning av bolagets verksamhet
3. Ägarens mål
4. Ekonomi
5. Kapitalförvaltning
6. Underställningsskyldighet

Bolagen redovisar uppfyllelse av de finansiella målen i ägardirektiven, d.v.s. avseende
avkastning på eget kapital och soliditet, i förvaltningsberättelsen.

Granskningskommentar
I förvaltningsberättelsen redovisar styrelsen efterlevnad av de finansiella målen i
ägardirektivet. Vår bedömning är att bolaget har en tillfredställande återrapportering av
de finansiella målen, men anser, liksom tidigare år, att återrapporteringen av dirkektivets
övriga delar skulle kunna förbättras. För att förstärka uppföljningen och för att inte
blanda in ägarrapporteringen i årsredovisningens förvaltningsberättelse rekommenderar
vi att uppföljningen av ägardirektiven sker i särskild rapport.

Affärsidé och affärsplan

Har de övergripande beskrivningarna av ändamål omformulerats till en skriftligt
dokumenterad, mätbar, affärsidé/affärsplan som fastställts av styrelsen?
Överensstämmer affärsidén med verksamhetens ändamål? Är affärsidén känd i
organisationen? Finns strategier/handlingsplaner för att uppnå affärsidén? Sker
uppföljningar/avstämningar?

Beskrivning
Moderbolagets affärsplan för 2020-2022 fastställdes av styrelsen 2019-11-27.
Affärsplanen innehåller rubrikerna affärsidé och vision, marknad och omvärld,
SWOT-analys, mål och nyckeltal, övergripande mål och prioriterade frågor, ekonomisk
utveckling, investeringsplan 2020-2024 samt riskanalys. Avsnittet mål och nyckeltal
innehåller målsättningar och flerårsjämförelse för perspektiven ägare, kund,
medarbetare och hållbarhet.
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Granskningskommentar
Vår bedömning är att koncernen har en affärsplan som utgår från ägarens uppdrag och
åtaganden.
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Granskning av verksamhetens

ekonomiska resultat, effektivitet

och kvalitet

Budget och flerårsprognos
Finns rutiner för upprättande av budget och prognoser med uppföljning? På vilken nivå
kan uppföljning ske? Analyseras orsaker till avvikelser? Är säkerheten i budget och
prognoser tillfredsställande? Är medarbetarna informerade om vilka ekonomiska resultat
och prestationer som ska uppnås?

Beskrivning
Koncernen upprättar årligen budget. 2020 års budget fastställdes av styrelsen
2019-11-27. Ekonomiskt utfall följs upp löpande på styrelsemöten.

Budgeterat resultat efter finansiella poster 2020 uppgår till 41,8 mnkr och utfallet till 42,4
mnkr.

Granskningskommentar
Vi bedömer att rutinen avseende budgetarbetet och den ekonomiska uppföljningen är
ändamålsenlig.

Avkastningskrav
Uppnår företaget av fullmäktige ställda avkastningskrav?

Beskrivning
Koncernen har, enligt ägardirektivet, ett avkastningsmål för eget kapital om minst 10 %
samt ett utdelningsmål om att koncernbidrag/utdelning max kan ske med 40 % av
föregående års resultat efter finansnetto. Soliditeten ska uppgå till minst 40 %.

Avkastning samt soliditet är, enligt årsredovisning 2020, i nivå med långsiktigt riktmärke
på 10 % avkastning på eget kapital och soliditet över 40 %.

Granskningskommentar
Granskningen föranleder inga kommentarer.

Kundtillfredsställelse och kvalitet
Finns rutiner för information till/kommunikation med kunder och övriga intressenter?
Finns av styrelsen fastställda mätbara mål för kundtillfredsställelse och policy för
kvalitetsarbete, är dessa kända i organisationen och sker mätning av måluppfyllelse?

Beskrivning
Kundundersökning görs vartannat år. 2019 års nöjd kund index visade på ett resultat på
80,67 (skala 0-100). Resultatet redovisades för styrelsen 2019-05-22.
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Granskningskommentar
Granskningen föranleder inga kommentarer.

Nyckeltal/jämförelsetal
Följer bolaget upp strategisk viktig information för verksamheten vad gäller
måluppfyllelse och verksamhetsutveckling genom nyckeltal? Görs uppföljningen både
över tid och i jämförelse med andra företag?

Beskrivning
På styrelsemötet 2019-08-29 redovisades en utvärdering av Ecovadis, gjord på uppdrag
av BillerudKorsnäs som utvärderat sina leverantörer. Undersökningen visade på högsta
betyg för koncernen.

Granskningskommentar

Granskningen föranleder inga kommentarer.

Övrig uppföljning av effektivitet och kvalitet
Tillämpar bolaget några andra rutiner för uppföljning av effektivitet och kvalitet i sin
verksamhet?

Inga granskningsåtgärder planerade.
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Granskning av intern kontroll

Styrelsens uppgifter och arbetsordning
Är styrelsens arbetsordning, VD-instruktion och rapporteringsinstruktion (ABL 8:6)
ändamålsenliga och anpassade till bolagets behov och förutsättningar? Är de fastställda
av styrelsen?

Beskrivning
Styrelsens arbetsordning, VD-instruktion inklusive rapportinstruktion fastställdes av
styrelsen 2020-05-20.

Granskningskommentar
Lagkrav på arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion upphävdes 2014. Vi anser att
det är positivt att bolagen fortsatt tagit fram dessa dokument.

Bedömningen är att styrelsens arbetsordning, VD-instruktion samt rapportinstruktion är
ändamålsenliga och anpassade till bolagens behov och förutsättningar.

Organisation och bokföring
Finns en av styrelsen fastställd beskrivning av organisationen
(organisationsplan/organisationsschema) med övergripande beskrivning av ansvar och
befogenheter? Är budget och redovisning uppbyggd så att uppföljning sker på olika
ansvarsnivåer i organisationen? Är bolaget organiserat så att en rimlig andel ansvar har
förts ut i organisationen?

Beskrivning
Bokföringen upprättas av ekonomifunktionen och kan ske av samtliga av avdelningens
medarbetare. Det finns en fördelning av ansvar och befogenhet baserat på roll. Budget
skapas och följs upp i samråd med respektive avdelningschef.

Granskningskommentar
Vår bedömning är segregation of duties finns inlagda i bolagets processer vad gäller
bokföring, då fyra personer är involverade i detta. Vi har, utifrån genomförda
granskningsåtgärder, inte noterat någon brist vad gäller detta. Vi anser även att en
tillräcklig spridning av ansvar har skett genom avdelningschefernas medverkande i
styrande och uppföljning.

System för internkontroll och riskhantering
Finns en samlad beskrivning som klargör den interna kontrollens syfte och innehåll,
organisation och ansvar, riskområden och former för uppföljning (internkontrollplan)? Är
utformningen av internkontrollsystemet baserat på en riskanalys (identifiering och
värdering utifrån sannolikhet och konsekvens)?
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Beskrivning
Det finns till viss del upprättade beskrivningar inom separata områden som styr den
interna kontrollens syfte och innehåll.

Granskningskommentar
Vi anser att med hänsyn till bolagets storlek och organisation har bolaget en tillräcklig
intern kontroll för att förhindra att väsentliga felaktigheter ska uppstå.

Attestinstruktion/delegationsordning
Finns ändamålsenlig attestinstruktion/delegationsordning?

Beskrivning
Attestinstruktion för bolagen fastställdes av styrelsen 2020-05-20. Bolaget har upprättat
en attestordning där respektive avdelningschef attesterar. För Linde Energi Försäljning
AB attesteras samtliga fakturor av VD. VDs kostnader attesteras av ordförande i
efterhand (exempelvis bilkostnader och entercard).

Granskningskommentar
Bedömning är att attestinstruktionen är ändamålsenliga och att attester görs i enlighet
med denna. Vi har inte i vår lagstadgade granskning noterat några avvikelser från
denna.

Finanspolicy
Tillämpar bolaget en av styrelsen fastställd finanspolicy som till sin omfattning och
detaljeringsgrad är anpassad till bolagets behov? Innehåller finanspolicyn krav om
frekvent rapportering?

Beskrivning
Bolagets finanspolicy fastställdes av styrelsen 2020-05-20. Enligt policyn ska
rapportering ske årligen till styrelsen. Om detta har gjorts eller inte framgår inte i
protokoll från styrelsemötena.

Granskningskommentar
Bedömning är att finanspolicyn är ändamålsenlig. Vi rekommenderar dock att
rapporteringen till styrelsen dokumenteras i protokoll.

Medarbetare
Finns de styrande och stödjande dokument som krävs för att uppfylla lagkrav inom
området? Är de antagna av styrelsen?

Beskrivning
Bolagets riktlinjer för användande av bolagets tillhörigheter godkändes av VD
2016-02-04. Enligt riktlinjerna får bolagets fordon användas för eget bruk i mindre
omfattning efter överenskommelse med ansvarig person för bilarna. Vid lån av fordon
står var och en personligen för bränslekostnaden och vid eventuell skada för självrisker
till försäkringsbolaget.
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Enligt riktlinjerna får medarbetare även låna bolagets maskiner samt nyttja bolagets
garage, tvätthall, motionshall och bastu.

Granskningskommentar
Den översiktliga granskningen av riktlinjerna visar på att de är tillfredsställande.

IT-strategi och IT-säkerhet
Finns en fastställd IT-strategi? Finns IT-säkerhetsregler där bl a åtkomstbehörigheter
framgår? Har bolaget någon form av planering över hur verksamheten ska fungera vid
kortare och längre avbrott i IT-systemen?

Beskrivning
I riktlinjer för informationssäkerhet, senast reviderad 2020-05-19, framgår att
nedanstående policys och riktlinjer är framtagna för att säkerställa riktighet och
tillgänglighet av den information som hanteras

● Policy för säkerhet
● Riktlinjer för spridning av information
● Riktlinjer för digital lagring av information
● Riktlinjer för IT säkerhet
● Riktlinjer för IT- och digital utrustning
● Riktlinjer för hantering av personuppgifter
● Riktlinjer för behörighet och hantering av strategiska dokument

Granskningskommentar
Den översiktliga granskningen av dokumenten visar på att de är tillfredsställande.

Redovisning och avstämningar
Har bolaget upprättat nödvändiga rutiner för redovisning och görs erforderliga
avstämningar löpande?

Beskrivning
Bolaget stämmer varje månad av väsentliga balanskonton. Det finns en rutin för
månadsvisa bokslut.

Under året har vi stickprovsvis kontrollerat följande områden:

● Kontroll att verifikationerna uppfyller 5 kap bokföringslagen.
● Kontroll att samtliga verifikationer införs i grundbokföringen vid rätt tidpunkt, med rätt

belopp, med rätt kontering och endast en gång.
● Kontroll att verifikationsserien är fullständig.
● Kontroll att verifikationer är korrekt attesterade och att bokföringsmaterialet förvaras

på ett betryggande sätt.
● Kontroll att avstämningar av väsentliga balanskonton sker månatligen.
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Granskningskommentar
Granskningen visar på god ordning i den löpande bokföringen. Väsentliga konton stäms
av löpande, verifikationerna är av tillfredsställande kvalitet, granskade konteringar anses
rimliga och tillfredsställande attest sker av verifikationer. Utifrån ovanstående är vår
bedömning att bolagets löpande bokföring är av god kvalitet och att verksamhetens
förlopp, ställning och resultat därmed är möjlig att överblicka.

Vidare bedöms bolagets årsbokslut vara av god kvalitet, då samtliga balanskonton är
avstämda och erforderliga underlag finns.

Skatter och avgifter
Har bolaget upprättat nödvändiga rutiner för redovisning och betalning av
arbetsgivaravgifter, personalens källskatt, mervärdesskatt och F-skatt?

Beskrivning
Under året har vi granskat bolagens rutiner avseende redovisning och betalning av
mervärdesskatt, F-skatt samt sociala avgifter och källskatt.

Granskningskommentar
Vår granskning har inte föranlett några kommentarer. Vi bedömer att bolagens rutiner
och redovisning av skatter och avgifter fungerar tillfredsställande.

Investeringar och materiella anläggningstillgångar
Har bolaget upprättat nödvändiga rutiner för hantering av investeringar i materiella
anläggningstillgångar? Sker en tillfredsställande kontroll avseende riktighet och att
endast aktiverbara kostnader balanseras?

Beskrivning
Bolaget har rutiner och policys för investering, vilken innebär att projekt inom
budgetramen överstigande 5 mkr ska attesteras av styrelse och projekt överstigande 1
mkr av VD. Övriga projekt måste attesteras av VD om de överstiger 100 tkr samt av
styrelse om de överstiger 2 mnkr.

Vi har under 2020 kontrollerat årets investeringar i samband med bokslutsgranskningen.
Granskning har skett genom substansgranskning av aktiverade poster samt kontroll av
att rätt värden har lagts in i redovisningen och i anläggningsregistret.

Granskningskommentar
Bolaget har ett fungerande anläggningsregister som stämmer mot balansräkningen.

Årets aktiveringar är till synes aktiverbara och vi har inte identifierat något ytterligare
som anses vara aktiverbart. Avskrivningar har kontrollberäknats och anses vara korrekt
hanterade i balans- och resultaträkning.
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Löner
Har bolaget upprättat nödvändiga rutiner för hantering av löneredovisningen? Sker en
tillfredsställande kontroll avseende riktighet?

Beskrivning
Bolagets lönehantering är utlagd till Lindesbergs kommun. Anställda på kommunen
kommer till bolaget och hanterar lönerna.

Granskningskommentar
Utifrån gjord granskning kan vi konstatera att goda rutiner och kontroller finns inlagda i
bolagets löneprocess. Vi har inte identifierat något som tyder på att felaktiga löner
utbetalats alternativt att felaktiga lönekostnader föreligger i resultat- och
balansräkningen.

Rutinen som helhet fungerar enligt vår bedömning tillfredsställande.

Intäkter och kundfordringar
Har bolaget upprättat nödvändiga rutiner för hantering av intäktsredovisningen och
kundfordringarna? Sker en tillfredsställande kontroll avseende riktighet?

Beskrivning
Vi har följt upp bolagets rutiner och kontroller av olika intäktsströmmar; elnätförsäljning,
fjärrvärmeförsäljning och elhandel.

Därtill har vi följt upp bolagets redovisade intäkter och kundfordringar i årsbokslutet.

Granskningskommentar
Vi har kunnat konstatera att erforderliga kontroller finns i bolagets försäljningsprocess
och att fakturering sker enligt avtal. Vi har inte identifierat något som tyder på att felaktig
fakturering skett under året alternativt att väsentligt felaktiga intäkter föreligger i
resultaträkningen.

Rutinen som helhet fungerar enligt vår bedömning tillfredsställande.

Inköp och leverantörsfakturor
Har bolaget upprättat nödvändiga rutiner för hantering av inköpsredovisningen och
leverantörsskulderna? Sker en tillfredsställande kontroll avseende riktighet?

Beskrivning
Vi har granskat bolagets rutiner avseende leverantörer, leverantörsfakturor och
betalningar. Granskningens inriktning har varit att kontrollera attester, redovisning och
betalning.

Granskningskommentar
Vi kan konstatera att det föreligger god ordning i hanteringen, då leverantörsfakturor
attesteras av korrekt attestant och utbetalning sker två i förening.
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Representation och sponsring
Har bolaget en tillräcklig intern kontroll och redovisning av representation och
sponsring?

Lekmannarevisorn har beslutat att genomföra en fördjupad granskning av bolaget
sponsring, vilken redovisas i bilaga 1.

Försäkringar
Har bolaget ett tillfredsställande försäkringsskydd?

Beskrivning
Vi har granskat att bolaget har en aktuell företagsförsäkring samt översiktligt granskat
försäkringens innehåll.

Granskningskommentar
Utifrån ovanstående bedöms risken för otillräckligt försäkringsskydd som låg.

Miljöfrågor
Arbetar bolaget med miljöfrågor på ett tillfredsställande sätt?

Beskrivning
Styrelsen informerades 2020-03-04 om bolagens hållbarhetsresa samt om ett förslag på
hur hållbarhet kan kommuniceras internt och externt.

Av årsredovisning för 2020 framgår att Solhagen i Torphyttan, Örebro läns största
markförlagda solpark, är en viktig del i bolagens hållbarhetsresa, som bl.a. innebär att
bolagen arbetar långsiktigt och medvetet med att öka produktionen av förnybar el.

Granskningskommentar
Granskningen föranleder inga kommentarer.
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Offentlighetsprincipen, offentlig

upphandling m m
Tryckfrihetsförordningen samt offentlighets- och sekretesslagen
Hanteras handlingar enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i
2 kap tryckfrihetsförordningen? Sker diarieföring i enlighet med 15 kap sekretesslagen?
Har styrelsen fattat beslut om delegation av utlämnande av allmänna handlingar till
lämplig funktion?

Beskrivning
Koncernens riktlinjer för informationssäkerhet innehåller bl.a. information om hantering
av dokumentation, allmänna handlingar och arkivering.

Granskningskommentar
Granskningen föranleder inga kommentarer.

Arkivlagen
Uppfyller företagets rutiner för arkivering reglerna i arkivlagen? Finns
arkivbeskrivning/arkivreglemente, arkivförteckning/dokumenthanteringsplan m m?

Beskrivning
Koncernen har en arkivplan som togs fram under 1990-talet. Material som inte utgör
underlag till bokföring, men som ligger till grund för koncernens engagemang såsom
exempelvis styrelseprotokoll, avtal, årsredovisningar och förhandlingsprotokoll,
diarieförs och är sökbara. Enligt uppgift från koncernen kommer arkivplanen att
uppdateras, men detta har inte varit prioriterat under 2020 p.g.a. Covid-19. Under 2020
har riktlinje för lagring av digital information tagits fram som delvis ersätter arkivplanen.

Granskningskommentar
Vi ser positivt på att arkivplanen kommer att uppdateras och rekommenderar koncernen
att påbörja arbetet. Vi rekommenderar även att koncernen tar fram
arkivbeskrivning/arkivreglemente.

Upphandlingslagstiftning
Finns en policy för inköp och upphandling? Uppfyller den kraven enligt lagen om
offentlig upphandling (LOU) respektive lagen om upphandling inom
försörjningssektorerna (LUF)? Finns riktlinjer för direktupphandling? Tillförsäkras på
annat sätt att lagstiftningen följs?

Beskrivning
Bolagens inköpspolicy godkändes av VD 2020-10-29. Vid samma tillfälle godkändes
även riktlinjer för inköp. Styrelsen informerades om de båda dokumenten 2020-09-03.
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Granskningskommentar
Den översiktliga granskningen av dokumenten visar på att de är tillfredsställande.

Speciell lagstiftning
Bedriver bolaget verksamhet som omfattas av särskild lagstiftning och, i så fall, efterlevs
den särskilda lagstiftningen?

Moderbolaget bedriver anmälningspliktig/tillståndspliktig verksamhet enligt Miljöbalken.
Anmälningsplikten/tillståndet avser fjärrvärmeverksamheten. Av årsredovisning för 2020
framgår att den anmälningspliktiga/tillståndspliktiga verksamheten motsvarar ca 50 % av
moderbolagets nettoomsättning.
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Övrigt

Finns ytterligare av styrelsen fastställda grundläggande policydokument som krävs mot
bakgrund av verksamhetens omfattning och karaktär eller med anledning av särskilda
krav från ägaren?

Inga granskningsåtgärder planerade.
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Sammanfattning
Under året har jag förutom den grundläggande granskningen även genomfört en
fördjupad granskning av bolagets sponsring. Den sammanfattande bedömning för den
fördjupade granskningen är att bolaget i allt väsentligt säkerställt att det finns
tillfredsställande policys och rutiner vad gäller sponsring.

Den sammanfattande bedömningen för 2020 är att jag inte har någon anledning till
anmärkning mot huruvida bolagens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig.
Jag har inte heller någon synpunkt på bolagens agerande i förhållande till det
kommunala ändamålet med verksamheten.

Jag avlämnar därför granskningsrapport utan anmärkningar.

Lindesberg den _________________

_________________

Roland Rohde

Lekmannarevisor

Biträde:

Magdalena Bergfors

Sakkunnigt biträde

PwC

Bilaga: 1. Granskning av sponsring

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av lekmannarevisorn för koncernen Linde Energi AB enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller
delar av denna rapport.
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Sammanfattning 
På uppdrag av lekmannarevisorn för Linde Energi AB har PwC genomfört en granskning 
avseende sponsring. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsen har 
säkerställt att Linde Energi AB har tillfredsställande policys och rutiner vad gäller 
sponsring. 

Utifrån genomförd granskning är vår sammanfattande revisionella bedömning att 
styrelsen i allt väsentligt säkerställt att bolaget har tillfredsställande policys och rutiner 
vad gäller sponsring. 

Följande revisionsfrågor och bedömningar bildar underlag för den övergripande 
bedömningen. 

Revisionsfråga 1: Har styrelsen säkerställt att av kommunfullmäktige fastställd 
policy för sponsring har implementerats? 
Revisionsfrågan går inte att bedöma. Det finns ingen av kommunövergripande policy för 
sponsring och det är därmed inte möjligt för Linde Energi AB att implementera denna. 

Revisionsfråga 2: Har styrelsen säkerställt att det finns ändamålsenliga riktlinjer 
och rutiner vad gäller sponsring? 
Revisionsfrågan bedöms vara uppfylld. Linde Energi AB har en sponsringspolicy och 
granskningen har visat på att styrelsen informerats om policyn. Dessutom pågår 
implementering av nya rutiner för sponsring. 

Revisionsfråga 3: Har styrelsen säkerställt att policy, riktlinjer och rutiner för 
sponsring tillämpas? 
Revisionsfrågan bedöms vara delvis uppfylld. Genomförd kontroll har inte visat på några 
större avvikelser eller kopplingar mellan Linde Energi AB och respektive mottagare. 
Däremot har granskningen visat att mottagarna enbart återrapporterar muntligen. 

Rekommendationer 
Då granskningen har visat att mottagarna av sponsorsmedel enbart återrapporterar 
användningen av medlen muntligen rekommenderar vi att bolaget påbörjar det 
planerade arbetet med att ta fram rutiner för återrapportering från mottagarna och att 
styrelsen säkerställer att dessa tillämpas.  
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Inledning 
Bakgrund 
Kommunens lekmannarevisorer har ett ansvar att granska Lindesbergs kommuns bolag. 
Lekmannarevisorerna ska granska om bolagen lever upp till det kommunala ändamålet 
det vill säga att bolagen sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att den kontroll som görs inom bolagen är tillräcklig. 

Sponsring som begrepp förekommer inte i inkomstskattelagen (1999:1229) (IL). Ordet 
används i dagligt tal som en samlingsbeteckning för ekonomiska bidrag från företag till 
idrott, kultur eller annan allmännyttig verksamhet. 

I RÅ 2000 ref. 31 I(Procordia) definierar Regeringsrätten sponsring enligt följande: "Med 
sponsring förstås i regel att ett företag (sponsorn) lämnar ekonomiskt stöd till en 
verksamhet av idrottslig, kulturell eller annars allmännyttig natur." Det konstateras även 
att det för ett aktiebolag föreligger en klar presumtion för att dess utgifter utgör 
omkostnader för intäkternas förvärvande eller bibehållande. 

I avsaknad av någon särskild regel i IL faller frågan om avdragsrätt tillbaka på det 
allmänna stadgandet i 16 kap. 1 § IL att endast utgifter för att förvärva och bibehålla 
inkomster är avdragsgilla. Med andra ord ska ett sponsringsbidrag förväntas leda till 
ökade eller bibehållna inkomster i den verksamhet som givaren bedriver för att 
avdragsrätt ska kunna aktualiseras. 

Linde Energi AB sponsrar årligen flertalet lokala aktörer i Lindesberg. 2019 uppgick den 
totala summan för sponsring till drygt 500 000 kronor.  

Lekmannarevisorn har utifrån sin riskanalys gett PwC i uppdrag att genomföra en 
granskning av hur Linde Energi ABs policy och rutiner för sponsring ser ut. 

Syfte och revisionsfrågor 
Granskningen syftar till att bedöma om styrelsen har säkerställt att bolaget har 
tillfredsställande policys och rutiner vad gäller sponsring. 

Revisionsfrågor för granskningen är: 

● Har styrelsen säkerställt att av kommunfullmäktige fastställd policy för sponsring har 
implementerats? 

● Har styrelsen säkerställt att det finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner vad gäller 
sponsring? 

● Har styrelsen säkerställt att policy, riktlinjer och rutiner för sponsring tillämpas? 
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Revisionskriterier 
● Kommunallagen (KL) 
● Aktiebolagslagen (ABL) 
● Inkomstskattelagen (IL) 
● Policy för sponsring eller liknande 
● Övriga interna policys och rutiner 

Avgränsning 
Avgränsning sker enligt syfte och revisionsfrågor. Granskningsobjekt är Linde Energi 
AB. 

Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av styrande och stödjande 
dokument samt avtal. Intervju har ägt rum med Affärsområdeschef Marknad och 
Försäljning. Vidare har processen för de fyra största mottagarna av sponsorsmedel 
granskats. 

Intervjuad person samt ordförande och VD har sakgranskat rapporten.  
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Iakttagelser och bedömningar 

Revisionsfråga 1: Kommunfullmäktiges policy för sponsring 

Iakttagelser 
Det finns ingen av Lindesbergs kommunfullmäktige fastställd policy för sponsring och 
det är därmed inte möjligt för Linde Energi AB att implementera denna.  

Bedömning 
Revisionsfrågan går inte att bedöma. 

Revisionsfråga 2: Riktlinjer och rutiner 

Iakttagelser 

Linde Energi ABs sponsringspolicy beslutades den 19 februari 2019 av 
ledningsgruppen. Av policyn framgår att bolaget vill vara en drivkraft främst för 
Bergslagsområdet. Syftet med sponsringen är, enligt policyn, att skapa goda relationer 
till kund och omgivning samt få en utökad försäljning. I genomförd intervju framkommer 
att bolaget kan se en ökad aktivitet på hemsidan i samband med att en match med 
något av de bolag som Linde Energi AB sponsrar spelat, framförallt då någon från 
bolaget varit på plats. I intervjun framkommer även att många kunder ser positivt på 
bolagets sponsring och lokala engagemang. 

Bolaget sponsrar inom fyra områden; idrott, kultur, miljö och samhälle. Av policyn 
framgår vidare att alla samarbeten ska kunna kopplas till Linde Energi ABs varumärke 
och värderingar.  

I kontakt med bolaget framkommer att bolagets styrelse har informerats om aktuell 
sponsringspolicy. Det framgår även av underlag till punkten verksamhetsrapport vid 
styrelsesammanträdet den 7 mars 2019. Vidare framkommer att Linde Energi AB har en 
öppen kommunikation kring vilka de sponsrar och vad som ligger till grund för detta, 
bland annat på sin hemsida och i sin kundtidning.  

Bolaget har dessutom tagit fram ett förslag på rutin för sponsring. I detta föreslås att en 
sponsringsgrupp ska godkänna större sponsringar och behandla inkomna ansökningar 
om sponsring. I genomförd intervju framkommer att gruppen kommer att bestå av Linde 
Energi ABs ledningsgrupp och att implementeringsarbetet är påbörjat.  

Bedömning 

Vår bedömning är att revisionsfrågan är uppfylld. Linde Energi AB har en 
sponsringspolicy och granskningen har visat på att styrelsen informerats om bolagets 
policy. Dessutom pågår implementering av nya rutiner för sponsring.  

5 

Har styrelsen säkerställt att av kommunfullmäktige fastställd policy för sponsring har 
implementerats? 

Har styrelsen säkerställt att det finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner vad gäller 
sponsring? 
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Revisionsfråga 3: Tillämpning 

Iakttagelser 

Nedanstående tabell visar beslutade sponsringsaktiviteter under åren 2017 till 2020.  

Inom ramen för granskningen har processen för de fyra största mottagarna av 
sponsorsmedel från Linde Energi AB under 2019 kontrollerats. I kontrollen verifierades 
huruvida det fanns ett giltigt avtal, att beslut om medel fattats, att utbetalt belopp 
överensstämmer med beslut, att återrapportering skett samt kopplingar mellan 
mottagarens styrelse/ledning och Linde Energi AB undersökts.  

Genomförd kontroll visar att giltiga avtal finns med de fyra största mottagarna av 
sponsorsmedel, att det inte finns några större avvikelser av beslutat och utbetalt belopp 
samt att det inte heller finns några kända kopplingar mellan Linde Energi AB och 
respektive mottagare.  

I genomförd intervju framkommer att mottagarna av sponsorsmedel återrapporterar 
muntligen till Linde Energi AB. Vidare framkommer att detta kommer att ändras och att 
någon form av dokument för återrapportering kommer att tas fram. 

För fullständigt resultat av kontrollen se bilaga 1. 

Bedömning 

Vår bedömning är att revisionsfrågan är delvis uppfylld. Genomförd kontroll har inte visat 
på några större avvikelser eller kopplingar mellan Linde Energi AB och respektive 
mottagare. Däremot har granskningen visat att mottagarna enbart återrapporterar 
muntligen. Vi rekommenderar därför att bolaget påbörjar det planerade arbetet med att 
ta fram rutiner för återrapportering från mottagarna och att styrelsen säkerställer att 
dessa tillämpas.  
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Har styrelsen säkerställt att policy, riktlinjer och rutiner för sponsring tillämpas? 

Avtalspart 2017 2018 2019 2020 

LIF Lindesberg 125 000 kr 140 000 kr 140 000 kr 150 000 kr 

Lindesbergs Volley 80 000 kr 80 000 kr 75 000 kr 75 000 kr 

Lindesbergs Golfklubb 50 000 kr 50 000 kr 65 000 kr 65 000 kr 

Lindlövens IF 35 000 kr 50 000 kr 52 000 kr 60 000 kr 

Övriga 210 000 kr 132 108 kr 210 308 kr 157 108 kr 

Totalt 500 000 kr 452 108 kr 542 308 kr 507 108 kr 
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Revisionell bedömning 
Syftet med denna granskning är att bedöma om styrelsen har säkerställt att Linde 
Energi AB har tillfredsställande policys och rutiner vad gäller sponsring. 

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande revisionella bedömning att styrelsen 
i allt väsentligt säkerställt att bolaget har tillfredsställande policys och rutiner vad gäller 
sponsring. 

Linde Energi AB har en sponsringspolicy och granskningen har visat på att styrelsen 
informerats om policyn. Dessutom pågår implementering av nya rutiner för sponsring. 
Genomförd kontroll har inte visat på några större avvikelser eller kopplingar mellan 
Linde Energi AB och respektive mottagare. Däremot har granskningen visat att 
mottagarna enbart återrapporterar muntligen. 

Bedömningen har gjorts utifrån de revisionsfrågor som presenteras på kommande sida. 
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Bedömningar utifrån 

revisionsfrågor 
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Revisionsfråga Kommentar  

Har styrelsen säkerställt att 
av kommunfullmäktige 
fastställd policy för 
sponsring har 
implementerats? 

Ej bedömt 
Det finns ingen av 
kommunövergripande policy för 
sponsring och det är därmed inte 
möjligt för bolaget att 
implementera denna.  

Har styrelsen säkerställt att 
det finns ändamålsenliga 
riktlinjer och rutiner vad 
gäller sponsring? 

Uppfyllt 
Bolaget har en sponsringspolicy 
och granskningen har visat på att 
styrelsen informerats om policyn. 
Dessutom pågår implementering 
av nya rutiner för sponsring.  

Har styrelsen säkerställt att 
policy, riktlinjer och rutiner 
för sponsring tillämpas? 

Delvis uppfyllt 
Genomförd kontroll har inte visat 
på några större avvikelser eller 
kopplingar mellan bolaget och 
respektive mottagare. Däremot har 
granskningen visat att mottagarna 
enbart återrapporterar muntligen. 
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Bilaga 1 - Processgranskning 
Inom ramen för granskningen har processen för de fyra största mottagarna av 
sponsorsmedel från Linde Energi AB under 2019 kontrollerats. I kontrollen verifierades 
huruvida det fanns ett giltigt avtal, att beslut om medel fattats, att utbetalt belopp 
överensstämmer med beslut, att återrapportering skett samt kopplingar mellan 
mottagarens styrelse/ledning och Linde Energi AB undersökts.  

LIF Lindesberg 

 

Differensen mellan beslutat och utbetalt belopp avser reklamskatt (3 825 kr) och 
tilläggsavtal under 2019 (5 000 kr).  

Lindesbergs Volley 

 

Lindesbergs Golfklubb 

 

Differensen mellan beslutat och utbetalt belopp avser inköp av vatten som bokförts på 
fel konto.  
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Avtal Beslutat belopp Utbetalt belopp Återrapportering Styrelse/Ledning 

Samarbetsavtal 
avser 20190501 
- 20200430, det 
vill säga 
säsongen 
2019/2020 

140 000 kr 148 025 kr Muntlig Inga kända 
kopplingar 

Avtal Beslutat belopp Utbetalt belopp Återrapportering Styrelse/Ledning 

Marknadsförings
avtal avser 
20180601 - 
20200531 

75 000 kr 75 000 kr Muntlig Inga kända 
kopplingar 

Avtal Beslutat belopp Utbetalt belopp Återrapportering Styrelse/Ledning 

Samarbetsavtal 
avser spelåren 
2019-2020 

65 000 kr 65 240 kr Muntlig Inga kända 
kopplingar 
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Lindlövens IF 
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Avtal Beslutat belopp Utbetalt belopp Återrapportering Styrelse/Ledning 

Partneravtal 
avser 20190304 
- 20200430 

52 000 kr 51 976 kr Muntlig Inga kända 
kopplingar 
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Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av lekmannarevisorn för Linde Energi AB enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan 
från 2019-11-18. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på 
hela eller delar av denna rapport.  
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2020-11-10 
 
 
 
 
 

 

 

Magdalena Bergfors   
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Inledning
Bakgrund
Lekmannarevisorns granskning avseende Besök Linde AB, org nr 556459-8174 för
verksamhetsåret 2020 presenteras i det följande.

Uppdragets omfattning
Lekmannarevisorns uppdrag regleras i 12 kap kommunallag (2017:725) samt 10 kap
aktiebolagslag (2005:551). Lekmannarevisorns uppgift är att granska att bolagets
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt samt med tillräcklig intern kontroll. Granskningen ska vara så ingående och
omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver. Lekmannarevisorn ska
följa de anvisningar som meddelas av bolagsstämman, såvida de inte strider mot lag,
bolagsordning eller god sed. Enligt kommunallagen ska lekmannarevisorn biträdas av
sakkunniga.

Efter varje räkenskapsår ska lekmannarevisorn lämna en granskningsrapport till
årsstämman. Syftet med den grundläggande granskningen är att ge lekmannarevisorn
ett underlag till rapporten. Granskningsrapporten ska lämnas till bolagets styrelse senast
tre veckor före stämman.

Samverkan
Lekmannarevisorn och den valda auktoriserade revisorn har samverkat i revisionen för
att utnyttja de samlade resurserna samt för att åstadkomma en kvalitativ och effektiv
revision.

Genom att göra en gemensam planering, granskning och rapportering har de samlade
revisionsresurserna använts effektivt, vilket ger samordningsvinster för revisionen totalt.

Planering
Granskningen av Besök Linde AB för verksamhetsåret 2020 inriktas på uppföljning och
granskning avseende de frågor som rör lekmannarevisorns uppgifter samt som bedöms
vara av särskild vikt.

Granskningen har inriktats på att kartlägga och följa upp att styrelse och VD följer
fastställda direktiv och regler, såväl interna som externa. Granskningen omfattar även
uppföljning av huruvida bolaget uppdaterat/kompletterat med dokument/rutiner enligt
tidigare års granskningar. Granskningsområden har valts utifrån bedömd väsentlighet
och risk.

Jag har inte fått några särskilda granskningsanvisningar av årsstämman.

Metod
Granskningen har genomförts genom analys av för granskningen relevant
dokumentation, främst bolagsordning, ägardirektiv, ägarens bolagspolicy, budget,

2

  2021-04-22 14:34:07 UTCSignerat 1803361 3 / 20Oneflow ID Sida



 Granskningsrapport och granskningsredogörelse för kommunala bolagen i Stadshuskoncernen - KS 2021/94-6 Granskningsrapport och granskningsredogörelse för kommunala bolagen i Stadshuskoncernen : Granskningsredogörelse Besök Linde AB undertecknad

verksamhets-/affärsplan och protokoll från styrelsesammanträden samt avstämning och
möten med representanter från bolaget.

Riskanalys
De mest väsentliga riskerna för bolaget utifrån dess ändamål, god ekonomisk
hushållning samt intern kontroll bedöms vara:

Ändamål
● Ledning och styrning utifrån bolagsordning och ägardirektiv
● Uppföljning av bolagsordning och ägardirektiv
● Uppföljning av verksamhet-/affärsplan och budget samt koppling till bolagsordning

och ägardirektiv

God ekonomisk hushållning
● Långsiktig planering och uppföljning

Intern kontroll
● Organisation och förvaltning som har en ändamålsenlig intern kontroll för att

upptäcka väsentliga fel och brister i den löpande förvaltningen av verksamheten

Övrigt
● Effekter av Covid-19

Nedan redovisas utförda granskningsinsatser samt slutliga bedömningar avseende
granskningens resultat.

3
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Granskning av ändamål

Bolagsordningen
Är bolagsordningens beskrivning av föremålet för bolagets verksamhet (art och
ändamål) utformat så att det inte råder några tveksamheter angående vilken verksamhet
som bolaget ska bedriva? Är bolagsordningen anpassad till kommunallagens krav?

Beskrivning
Bolagsordningen fastställdes av kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun 2015-02-24
och av bolagets årsstämma 2015-04-13.

Ny bolagsordning har fastställts av kommunfullmäktige och bolagsstämma, men denna
är inte registrerad hos Bolagsverket och därför ännu inte gällande.

Enligt Kommunallagens 10 kap 3 § ska fullmäktige i de fall en kommun eller en region
lämnar över skötseln av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag
behandla ett antal punkter. Dessa redovisas för bolaget nedan.

1. Ett kommunalt ändamål

2. De kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten

Finns inte med i bolagsordning

3. Att fullmäktige ska utse samtliga styrelseledamöter

4. Att fullmäktige får får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

4
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5. Att fullmäktige ska utse minst en lekmannarevisor

6. Att allmänheten får insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata
utförare

Finns inte med i varken bolagsordning, ägardirektiv eller bolagspolicy.

Bolagsordningen innehåller, utöver det som Aktiebolagslagen och Kommunallagen
kräver även inspektionsrätt för kommunstyrelsen (14 §), likvidation (15 §) samt ändring
av bolagsordningen (16 §).

Granskningskommentar
Vi bedömer att bolagsordningen uppfyller inte helt lagens krav. Vi noterar att de
kommunala befogenheterna som ska utgöra ramen för verksamheten inte är angivna
samt att vi i vår granskning inte kan se att punkt 6 i Kommunallagens 10 kapitel 3 § har
behandlats av fullmäktige.

Vi bedömer trots ovanstående att bolagets ändamål är beskrivet på ett sådant sätt att
uppdraget är tydligt och avgränsat.

5
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Vår bedömning är att verksamheten har bedrivits i enlighet med föremål och
ändamålsbeskrivning i bolagsordningen.

Kommunallagen

Inryms den verksamhet som överlämnats till bolaget inom ramen för den kommunala
kompetensen och övriga regler (självkostnads-, likställighets- och lokaliseringsprincipen)
enligt kommunallagen?

Beskrivning
Bolaget har genom 13 § i bolagsordningen fått begränsningen i hur verksamheten får
bedrivas (se ovan). Vad som avses med principiell beskaffenhet eller annars större vikt
specificeras i både bolagsordning och i bolagets ägardirektiv.

Bolagsordningen saknar uppgift om att verksamheten ska iaktta de kommunalrättsliga
principerna i 2 kap kommunallagen.

Granskningskommentar
Vi har i vår granskning inte funnit något som visar på att verksamheten bedrivits
oförenligt med ovanstående begränsningar. Vi noterar dock att de kommunalrättsliga
principerna inte anges i bolagsordningen, vilket vi anser att de bör göra. Likt tidigare år
anser vi att frågan om bolagsordningens krav på att verksamheten ska drivas enligt
affärsmässiga principer bör ses över för att säkerställa att denna inte strider med
självkostnadsprincip.

Vi noterar vidare att specifikationen av vad som avses med principiell beskaffenhet eller
annars större vikt i bolagsordning respektive ägardirektiv skiljer sig åt. Vi
rekommenderar därför att en översyn av specifikationerna görs.

Bolagets verksamhet inryms inom ramen för den kommunala kompetensen.

Ägardirektiv och företags-/bolagspolicy

Har ändamålsbeskrivningen konkretiserats i av kommunfullmäktige beslutad ägardirektiv
eller företags-/bolagspolicy? Inryms ändamålsbeskrivningen i bolagsordningen i
direktiven? Är ägardirektiven fastställda på bolagsstämma? Är beskrivningarna tydliga
och utgör de ett hjälpmedel för styrelsen för att styra verksamheten? Sker
avstämningar/uppföljningar av huruvida ändamålet uppfylls?

Beskrivning
Ägarstyrning sker genom bolagsordning, ägardirektiv och riktlinjer för ägarstyrning av
kommunens bolag.

Kommunens riktlinjer för ägarstyrning av kommunens bolag innehåller rubrikerna
bakgrund, syfte, kommunalrättsliga utgångspunkter, ägarstyrningens juridiska
konstruktion, kommunfullmäktige och bolagen, kommunstyrelsen och bolagen,
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moderbolaget, dotterbolagen, delägda bolag, samordnad revision, styrelse, ombud,
koncernnytta, samverkan och demokrati samt personalpolitik.

På bolagsstämman 2020-01-07 fastställde bolaget nytt ägardirektiv i enlighet med beslut
av moderbolaget 2019-12-05. Ägardirektiven innehåller nedanstående rubriker

1. Allmänt
2. Inriktning av bolagets verksamhet
3. Ägarens mål
4. Ekonomi
5. Kapitalförvaltning
6. Underställningsskyldighet

Ägarens mål är, enligt ägardirektivet, att bolaget aktivt ska bidra till att, av Linde
Stadshus AB, tilldelade inriktningsmål enligt kommunens vision och utvecklingsstrategi
uppnås.

I årsredovisning för 2020 redovisar bolaget hur de bidragit till att erbjuda attraktiva
upplevelser under året i samtliga verksamhetsgrenar. Bolaget når, p.g.a. Covid-19, inte
de uppsatta delmålen för respektive verksamhetsgren.

Granskningskommentar
För att förstärka uppföljningen och för att inte blanda in ägarrapporteringen i
årsredovisningens förvaltningsberättelse rekommenderar vi att uppföljningen av
ägardirektiven sker i särskild rapport.

Affärsidé och affärsplan

Har de övergripande beskrivningarna av ändamål omformulerats till en skriftligt
dokumenterad, mätbar, affärsidé/affärsplan som fastställts av styrelsen?
Överensstämmer affärsidén med verksamhetens ändamål? Är affärsidén känd i
organisationen? Finns strategier/handlingsplaner för att uppnå affärsidén? Sker
uppföljningar/avstämningar?

Beskrivning
Bolagets affärsplan för 2020-2022 fastställdes av styrelsen 2019-11-28. Affärsplanen
innehåller rubrikerna vision, affärsidé, ledord, utdrag ur företagets, ägardirektiv,
verksamhetsgrenar, mål, handlingsplan samt affärsplanen i verksamheten. Avsnittet mål
innehåller mätbara målsättningar för respektive verksamhetsgren.

Granskningskommentar
Vår bedömning är att bolaget har en affärsplan som utgår från ägarens uppdrag och
åtaganden.
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Granskning av verksamhetens

ekonomiska resultat, effektivitet

och kvalitet

Budget och flerårsprognos
Finns rutiner för upprättande av budget och prognoser med uppföljning? På vilken nivå
kan uppföljning ske? Analyseras orsaker till avvikelser? Är säkerheten i budget och
prognoser tillfredsställande? Är medarbetarna informerade om vilka ekonomiska resultat
och prestationer som ska uppnås?

Beskrivning
Bolaget upprättar årligen budget. 2020 års budget fastställdes av styrelsen 2019-11-28.
Ekonomiskt utfall följs upp löpande på styrelsemöten.

Budgeterat resultat efter finansiella poster 2020 uppgår till -9,4 mnkr och utfallet till -8,8
mnkr. Av årsredovisning för 2020 framgår att bolagets aktiva arbetet med att minska
kostnaderna medför ett budgetöverskott.

Granskningskommentar
Vi bedömer att rutinen avseende budgetarbetet och den ekonomiska uppföljningen är
ändamålsenlig.

Avkastningskrav
Uppnår företaget av fullmäktige ställda avkastningskrav?

Beskrivning
Av moderbolaget fastställd budget för bolaget ska, enligt ägardirektivet, hållas.
Dessutom ska nettokostnaderna minska med 1,0 mnkr totalt under perioden 2016-2020.
Resultat efter finansiella poster har förbättrats med 0,1 mnkr jämfört med 2019, men är
0,5 mnkr högre jämfört med 2016. Målet uppnås därmed inte.

Granskningskommentar
Vi noterar att bolaget inte uppfyller målet om att minska nettokostnaderna med 1,0 mnkr.

Kundtillfredsställelse och kvalitet
Finns rutiner för information till/kommunikation med kunder och övriga intressenter?
Finns av styrelsen fastställda mätbara mål för kundtillfredsställelse och policy för
kvalitetsarbete, är dessa kända i organisationen och sker mätning av måluppfyllelse?

Inga granskningsåtgärder planerade.
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Nyckeltal/jämförelsetal
Följer bolaget upp strategisk viktig information för verksamheten vad gäller
måluppfyllelse och verksamhetsutveckling genom nyckeltal? Görs uppföljningen både
över tid och i jämförelse med andra företag?

Inga granskningsåtgärder planerade.

Övrig uppföljning av effektivitet och kvalitet
Tillämpar bolaget några andra rutiner för uppföljning av effektivitet och kvalitet i sin
verksamhet?

Inga granskningsåtgärder planerade.
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Granskning av intern kontroll

Styrelsens uppgifter och arbetsordning
Är styrelsens arbetsordning, VD-instruktion och rapporteringsinstruktion (ABL 8:6)
ändamålsenliga och anpassade till bolagets behov och förutsättningar? Är de fastställda
av styrelsen?

Beskrivning
Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion inklusive rapportinstruktion fastställdes av
styrelsen 2020-06-02.

Granskningskommentar
Lagkrav på arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion upphävdes 2014. Vi anser att
det är positivt att bolaget fortsatt tagit fram dessa dokument.

Bedömningen är att styrelsens arbetsordning, VD-instruktion samt rapportinstruktion är
ändamålsenliga och anpassade till bolagets behov och förutsättningar.

Organisation och bokföring
Finns en av styrelsen fastställd beskrivning av organisationen
(organisationsplan/organisationsschema) med övergripande beskrivning av ansvar och
befogenheter? Är budget och redovisning uppbyggd så att uppföljning sker på olika
ansvarsnivåer i organisationen? Är bolaget organiserat så att en rimlig andel ansvar har
förts ut i organisationen?

Beskrivning
Bokföringen upprättas av redovisningsansvarig. Det finns en fördelning av ansvar och
befogenhet baserat på roll. Budget skapas och följs upp i samråd med respektive
avdelningschef.

Granskningskommentar
Vår bedömning är segregation of duties är begränsade i bolagets processer vad gäller
bokföring, då endast en person är involverade i detta. Vi har, utifrån genomförda
granskningsåtgärder, inte noterat någon brist vad gäller detta. Vi anser även att en
tillräcklig spridning av ansvar har skett genom avdelningschefernas och VDs
medverkande i styrande och uppföljning.

System för internkontroll och riskhantering
Finns en samlad beskrivning som klargör den interna kontrollens syfte och innehåll,
organisation och ansvar, riskområden och former för uppföljning (internkontrollplan)? Är
utformningen av internkontrollsystemet baserat på en riskanalys (identifiering och
värdering utifrån sannolikhet och konsekvens)?
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Beskrivning
Det finns till viss del upprättade beskrivningar inom separata områden som styr den
interna kontrollens syfte och innehåll.

Granskningskommentar
Vi anser att med hänsyn till bolagets storlek och organisation har bolaget en tillräcklig
intern kontroll för att förhindra att väsentliga felaktigheter ska uppstå.

Attestinstruktion/delegationsordning
Finns ändamålsenlig attestinstruktion/delegationsordning?

Beskrivning
Bolaget har en attestintruktion som innebär att VD ska attestera alla fakturor. Om hen är
frånvarnade träder verksamhetschefen för Arenan in som är tillförordnad att attestera.

Granskningskommentar
Bedömning är att attestordningen är ändamålsenliga och att attester görs i enlighet med
denna. Vi har inte i vår lagstadgade granskning noterat några avvikelser från denna.

Finanspolicy
Tillämpar bolaget en av styrelsen fastställd finanspolicy som till sin omfattning och
detaljeringsgrad är anpassad till bolagets behov? Innehåller finanspolicyn krav om
frekvent rapportering?

Inga granskningsåtgärder planerade.

Medarbetare
Finns de styrande och stödjande dokument som krävs för att uppfylla lagkrav inom
området? Är de antagna av styrelsen?

Beskrivning
Bolaget saknar rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Granskningskommentar
Vi rekommenderar bolaget att ta fram rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

IT-strategi och IT-säkerhet
Finns en fastställd IT-strategi? Finns IT-säkerhetsregler där bl a åtkomstbehörigheter
framgår? Har bolaget någon form av planering över hur verksamheten ska fungera vid
kortare och längre avbrott i IT-systemen?

Beskrivning
Styrelsen fastställde 2020-11-26 Lindesbergs kommuns strategi för
informationssäkerhet samt riktlinje för informationssäkerhet.

Granskningskommentar
Den översiktliga granskningen av dokumenten visar på att de är tillfredsställande.
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Redovisning och avstämningar
Har bolaget upprättat nödvändiga rutiner för redovisning och görs erforderliga
avstämningar löpande?

Beskrivning
Bolaget stämmer varje månad av väsentliga balanskonton. Det finns en rutin för
månadsvisa bokslut.

Under året har vi stickprovsvis kontrollerat följande områden:

● Kontroll att verifikationerna uppfyller 5 kap bokföringslagen.
● Kontroll att samtliga verifikationer införs i grundbokföringen vid rätt tidpunkt, med rätt

belopp, med rätt kontering och endast en gång.
● Kontroll att verifikationsserien är fullständig.
● Kontroll att verifikationer är korrekt attesterade och att bokföringsmaterialet förvaras

på ett betryggande sätt.
● Kontroll att avstämningar av väsentliga balanskonton sker månatligen.

Granskningskommentar
Granskningen visar på god ordning i den löpande bokföringen. Väsentliga konton stäms
av löpande, verifikationerna är av tillfredsställande kvalitet, granskade konteringar anses
rimliga och tillfredsställande attest sker av verifikationer. Utifrån ovanstående är vår
bedömning att bolagets löpande bokföring är av god kvalitet och att verksamhetens
förlopp, ställning och resultat därmed är möjlig att överblicka.

Vidare bedöms bolagets årsbokslut vara av god kvalitet, då samtliga balanskonton är
avstämda och erforderliga underlag finns.

Skatter och avgifter
Har bolaget upprättat nödvändiga rutiner för redovisning och betalning av
arbetsgivaravgifter, personalens källskatt, mervärdesskatt och F-skatt?

Beskrivning
Under året har vi granskat bolagets rutiner avseende redovisning och betalning av
mervärdesskatt, F-skatt samt sociala avgifter och källskatt.

Granskningskommentar
Vår granskning har inte föranlett några kommentarer. Vi bedömer att bolagets rutiner
och redovisning av skatter och avgifter fungerar tillfredsställande.

Investeringar och materiella anläggningstillgångar
Har bolaget upprättat nödvändiga rutiner för hantering av investeringar i materiella
anläggningstillgångar? Sker en tillfredsställande kontroll avseende riktighet och att
endast aktiverbara kostnader balanseras?
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Beskrivning
Bolaget har en rutin för investeringar där alla investeringar ska attesteras av VD.

Granskningskommentar
Bolaget har ett fungerande anläggningsregister som stämmer mot balansräkningen.

Avskrivningar har kontrollberäknats och anses vara korrekt hanterade i balans- och
resultaträkning.

Löner
Har bolaget upprättat nödvändiga rutiner för hantering av löneredovisningen? Sker en
tillfredsställande kontroll avseende riktighet?

Beskrivning
Bolagets lönehantering hanteras av redovisningsansvarig och betalning sker i dualitet av
redovisningsansvarig och VD.

Granskningskommentar
Utifrån gjord granskning kan vi konstatera att goda rutiner och kontroller finns inlagda i
bolagets löneprocess. Vi har inte identifierat något som tyder på att felaktiga löner
utbetalats alternativt att felaktiga lönekostnader föreligger i resultat- och
balansräkningen.

Rutinen som helhet fungerar enligt vår bedömning tillfredsställande.

Intäkter och kundfordringar
Har bolaget upprättat nödvändiga rutiner för hantering av intäktsredovisningen och
kundfordringarna? Sker en tillfredsställande kontroll avseende riktighet?

Beskrivning
Vi har följt upp bolagets rutiner och kontroller av olika intäktsströmmar; uthyrning av
lokaler, kassaförsäljning och fakturering.

Därtill har vi följt upp bolagets redovisade intäkter och kundfordringar i årsbokslutet.

Granskningskommentar
Vi har kunnat konstatera att erforderliga kontroller finns i bolagets försäljningsprocess
och att fakturering sker enligt avtal. Vi har inte identifierat något som tyder på att felaktig
fakturering skett under året alternativt att väsentligt felaktiga intäkter föreligger i
resultaträkningen.

Rutinen som helhet fungerar enligt vår bedömning tillfredsställande.

Inköp och leverantörsfakturor
Har bolaget upprättat nödvändiga rutiner för hantering av inköpsredovisningen och
leverantörsskulderna? Sker en tillfredsställande kontroll avseende riktighet?
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Beskrivning
Vi har granskat bolagets rutiner avseende leverantörer, leverantörsfakturor och
betalningar. Granskningens inriktning har varit att kontrollera attester, redovisning och
betalning.

Granskningskommentar
Vi kan konstatera att det föreligger god ordning i hanteringen, då leverantörsfakturor
attesteras av korrekt attestant och utbetalning sker två i förening.

Representation och sponsring
Har bolaget en tillräcklig intern kontroll och redovisning av representation och
sponsring?

Beskrivning
Bolaget har en liten del representation och ingen sponsring är noterad. Vi har översiktligt
granskat detta då det inte uppgår till väsentliga belopp.

Granskningskommentar
Vi har i vår granskning inte noterat något som tyder på väsentliga felaktigheter eller
annat. Bedöms att bolaget rutin för representation är tillfredsställande.

Försäkringar
Har bolaget ett tillfredsställande försäkringsskydd?

Beskrivning
Vi har granskat att bolaget har en aktuell företagsförsäkring samt översiktligt granskat
försäkringens innehåll.

Granskningskommentar
Utifrån ovanstående bedöms risken för otillräckligt försäkringsskydd som låg.

Miljöfrågor
Arbetar bolaget med miljöfrågor på ett tillfredsställande sätt?

Bolaget saknar miljöpolicy eller liknande.
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Offentlighetsprincipen, offentlig

upphandling m m
Tryckfrihetsförordningen samt offentlighets- och sekretesslagen
Hanteras handlingar enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i
2 kap tryckfrihetsförordningen? Sker diarieföring i enlighet med 15 kap sekretesslagen?
Har styrelsen fattat beslut om delegation av utlämnande av allmänna handlingar till
lämplig funktion?

Beskrivning
Bolaget saknar rutinbeskrivning för hantering av allmänna handlingar.

Granskningskommentar
Vi rekommenderar bolaget att ta fram rutinbeskrivning för hantering av allmänna
handlingar.

Arkivlagen
Uppfyller företagets rutiner för arkivering reglerna i arkivlagen? Finns
arkivbeskrivning/arkivreglemente, arkivförteckning/dokumenthanteringsplan m m?

Beskrivning
Bolaget saknar arkivbeskrivning/arkivreglemente och
arkivförteckning/dokumenthanteringsplan.

Granskningskommentar
Vi rekommenderar bolaget att ta fram arkivbeskrivning/arkivreglemente och
arkivförteckning/dokumenthanteringsplan.

Upphandlingslagstiftning
Finns en policy för inköp och upphandling? Uppfyller den kraven enligt lagen om
offentlig upphandling (LOU) respektive lagen om upphandling inom
försörjningssektorerna (LUF)? Finns riktlinjer för direktupphandling? Tillförsäkras på
annat sätt att lagstiftningen följs?

Beskrivning
Bolaget saknar riktlinjer för direktupphandling.

Granskningskommentar
Vi rekommenderar bolaget att ta fram riktlinjer för direktupphandling.
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Speciell lagstiftning
Bedriver bolaget verksamhet som omfattas av särskild lagstiftning och, i så fall, efterlevs
den särskilda lagstiftningen?

Inga granskningsåtgärder planerade.
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Övrigt

Finns ytterligare av styrelsen fastställda grundläggande policydokument som krävs mot
bakgrund av verksamhetens omfattning och karaktär eller med anledning av särskilda
krav från ägaren?

Covid-19
Av årsredovisning för 2020 framgår att bolagets verksamheter, p.g.a. Covid-19,
begränsats med betydligt mindre intäkter som följd. Vidare framgår att bolaget tidigt
valde att se över kostnader, anpassa öppettider efter behov, stoppa planerade
investeringar och minska personalkostnader. Bolaget har även sökt de stödåtgärder
som bolaget varit berättigade till, vilket påverkat resultatet. Fr.o.m. den 5 november 2020
stängde bolaget samtliga publika verksamheter, vilket bidrog till ett ökat intäktsbortfallet
då dessa månader normalt är de mest lönsamma. För att minska kostnaderna ytterligare
har bolaget korttidspermitterat stora delar av personalen, avslutat anställningar för
timvikarier och skjutit upp vissa investeringar.
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Sammanfattning
Bolaget har vissa brister vad gäller att leva upp till den offentligrättsliga lagstiftningen
och vi rekommenderar därför bolaget att påbörja arbetet med att ta fram de styrande
och stödjande dokument som enligt gällande lagstiftning ska finnas.

Den sammanfattande bedömningen för 2020 är, trots ovanstående, att jag inte har
någon anledning till anmärkning mot huruvida bolagets verksamhet sköts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna
kontrollen är tillräcklig. Jag har inte heller någon synpunkt på bolagets agerande i
förhållande till det kommunala ändamålet med verksamheten.

Jag avlämnar därför granskningsrapport utan anmärkningar.

Lindesberg den _________________

_________________

Roger Sandberg

Lekmannarevisor

Biträde:

Magdalena Bergfors

Sakkunnigt biträde

PwC

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av lekmannarevisorn i Besök Linde AB enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan.
PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av
denna rapport.
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Lindesberg

Ny/re inv. Investeringsäskande Förändring av drift
Gata 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
Ombyggnad Kristinavägen Reinv 0 11 000 11 000 0 0 0 0 0 0 0
Reinvesteringar underhåll gator och vägar Reinv 4 700 5 200 5 700 6 700 7 000 0 0 0 0 0
Reinvesteringar trafik och tillgänglighet Reinv 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0
Reinvestering väg och gatubelysning Reinv 2 200 2 300 2 400 2 500 2 600 -40 -40 -40 -40 -40 
Sandfickor Reinv 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reinvestering vägbelysning Ramsberg Reinv 1 000 -50 -50 -50 -50 -50 
Reinvesteringar broar/vägtrummor Reinv 4 000 3 000 2 000 1 000 2 000 0 0 0 0 0
Summa 13 200 22 500 22 100 11 200 12 600 -90 -90 -90 -90 -90 

Park 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
Flugparken etapp 3 Nyinv 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entré park Kristinaskolan, utredning parkgestaltning Nyinv 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggning parkmark Torphyttan Nyinv 0 0 450 0 0 0 0 0 50 0
Frövi Strandpark i enlighet med detaljplanebeslut Nyinv 400 1 500 0 0 0 0 0 80 0 0
Gångstråk Bottenån Ny/Reinv 0 0 10 10 10
Utredning av bro över ravin 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300m gångstråk över gräsmatta från Åstigen 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0
Byte av bro över ravin 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0
Utredning av gångstråk och rastplats norrut 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Lindesjön runt Ny/Reinv 400 0 500 200 0 0 0 40 50 50
Utv Lindesby Parkmark enl. detaljplan Ny/Reinv 100 400 0 40 30 0 0
Frövi Strandpromenad Förbättrande åtgärder Reinv 400 0 0 0 0 20 40 40 40 40
Frövi Strandpromenad proj fortsatt investering Reinv 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Munkhyttan, skötselplan Reinv 100 0 0 0 0 70 70 70 70 70
Rekreationsstråk Stadsskogen-Andersvik Ny/Reinv 400 50 0 0 0 0 20 20 20 20
Lekplatser Ny/Reinv 600 1 100 650 1 150 700 40 40 0 0 0
Träd, planteringar och möblering Reinv 660 690 700 740 750 100 100 110 100 50
Summa 4 360 4 190 2 300 2 090 1 450 230 310 400 340 240

Idrott 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
Fellingsbrobadet, bassängtäckning Nyinv 200 0 0 0 0 -5 -5 -5 -5 -5
Reinvestering Idrott Reinv 2 400 1 500 1 500 5 500 1 400 0 0 0 50 50
Summa 2 600 1 500 1 500 5 500 1 400 -5 -5 -5 45 45

Återvinning 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
Ny återvinningscentral i Lindesberg Nyinv 1 000 24 000 0 0 0 0 41 1 013 1 013 1 013
Summa 1 000 24 000 0 0 0 0 41 1 013 1 013 1 013

Vatten och avlopp 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
Lindesbergs RV Reinv 50 000 50 000 50 000 0 1 958 3 915 7 830 7 830
Mindre ledningsarbeten Ny o reinv 7 000 8 000 8 000 8 000 10 000 0 142 304 608 1 215
Mindre VA-anläggningar Ny o reinv 6 000 6 000 6 000 6 000 8 000 0 243 486 972 1 944
Reservvattenledning Lindesberg-Nora Nyinv 15 000 0 304 304 304 304
VA-förnyelse Kristinavägen Ny o reinv 2 000 9 000 0 41 223 223 223
Vattentornet Hagaberg, tätskikt Reinv 10 000 0 405
Summa 80 000 73 000 64 000 24 000 18 000 0 2 687 5 231 9 936 11 921

Summa 101 160 125 190 89 900 42 790 33 450 135 2 942 6 549 11 244 13 128
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Upprustning av broar enligt kravspecifikation efter besiktning och under-
hållsplan i Lindesberg kommun 
Äskandet avser enklare reparationer, ommålningar, upprustningar eller 
framtagande av bygghandlingar för framtida större renoveringar av kom-
munens broar. 2022-2026 renoveringar efter besiktningar samt framtagen 
underhållsplan 2021. 

 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Renovering broar 4 000,0 3 000,0 2 000,0 1 000,0 2 000,0  
Om budgetanslag för investeringsutgift äskas ska beräknad kapitalkost-
nad framgå i driftbudgeten nedan. Här bistår ekonomienheten med beräk-
ningar av kapitalkostnaden, för investeringsutgiften. Dessutom ska det 
framgå nedan vilka övriga intäkter och kostnader som eventuellt påverkas 
av aktuell investering för att få en helhetsbild. Minskade nettokostnader 
ska anges som negativt tal (-).  
 
Effek ter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Effekten blir att vi inte klarar av säkerheten för trafikanter som ska vistas.     
på broarna. Vi utför reparationer efter utförda besiktningar.  
Äskningarna kan bli förskjutna beroende på intervaller på besiktningarna  
och typ av anmärkningar som måste åtgärdas 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 
Jan-Eric Andersson 
Avdelningschef Gata/Park/Idrott 
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 Skickas till: 
  

 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☐ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Reinvestering- En ny skötselplan måste tas fram och expertis anlitas.  
Drift- Det kommunala naturreservatet Munkhyttan har sålts till en privat 
markägare. Kommunen har fortfarande kvar förvaltningsansvaret. B-före-
skrifterna och skötselplanen ska efterlevas och även skötsel av motsva-
rande Natura 2000 område. Tidigare har LIBO bekostat en hel del sköt-
selåtgärder. Efter försäljningen måste kommunen bekosta förvaltningen 
själv, men med en annan markägare har vi förlorat kontrollen över natur-
reservatet. Om kommunen vill göra något som inte står i beslutet eller 
skötselplanen måste kommunen förhandla med markägaren. 
 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Skötselplan/expertis 100,0  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Munkhyttan 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
 

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Kommunen kan inte leva upp till sitt ansvar att förvalta det kommunala 
reservatet. Det är ett skötselintensivt reservat där man gynnar hotade fjäri-
lar. 
 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 
Ingrid Andrén 
Kommunekolog 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☒ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☐ 

  Om ja, vilken: …Kopplat till Utvecklingsplan för Lindessjön runt 

……………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Lindesjön runt är en mycket populär och flitigt använd vandringsled, som 
betyder mycket för folkhälsan och besöksnäringen. Under Coronaåret kan 
vi se en dubblering av antalet personer som gått leden. 
 
I utvecklingsplanen för Lindesjön runt föreslås en mängd åtgärder längs 
leden. Informationen om leden och information om natur- och kultur 
längs leden skulle höja kvaliteten och ge mervärde för Lindesjön runt. 
 
För fortsatt utveckling runt Lindesjön föreslås investeringar enligt nedan. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Vindskydd och pollare vid Näset 300,0

Brygga vid Amfieteatern 200,0

Information och skyltar 200

 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Ökad drift 40,0 50,0 50,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
 
 

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Utvecklingsplanen för Lindessjön runt följs inte. 
 
 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
Ingrid Andrén 
Kommunekolog 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☒ Reinv. ☐ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Vi investerade 2016 en bassängtäckning för den stora bassängen vid Fel-
lingsbrobadet och har  då sett att det gav en stor energibesparing genom 
detta. 
Nu vill vi fortsätta att spara energi genom att investera en Bassängtäck-
ning även till övningsbassängen på Fellingsbro badet 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Poltäckning fellingsbrobadet 200,0  
 
Vi får en Energibesparing genom en poltäckning. 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
energibesparing 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Då står vi kvar med en större elkostnad genom den energi som försvinner 
nattetid från basängvattnet. 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 

 
Namn Kenneth Persson 
Titel  Fastighetsansvarig 
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  Skickas till: 

Ekonomienheten 

   
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder ger samhället stora vinster 
genom att färre skadas och omkommer i trafiken och på sätt minska vård-
kostnaderna. Genom att skapa säkra gång- och cykelvägar till och från 
skolor, arbetsplatser och andra målpunkter skapas förutsättningar för ett 
hållbart resande som också påverkar människans hälsa. 
 
Dessa åtgärder skapar också en tryggare trafikmiljö vilket sannolikt på-
verkar människors inställning till kommunen i helhet. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Gång,- och cykelpassager, övergångsställen 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0  
Om budgetanslag för investeringsutgift äskas ska beräknad kapitalkost-
nad framgå i driftbudgeten nedan. Här bistår ekonomienheten med beräk-
ningar av kapitalkostnaden, för investeringsutgiften. Dessutom ska det 
framgå nedan vilka övriga intäkter och kostnader som eventuellt påverkas 
av aktuell investering för att få en helhetsbild. Minskade nettokostnader 
ska anges som negativt tal (-).  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Reinvestering i trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder görs för att 
säkerställa att oskyddade trafikanter inte skadas, exempel på sådana åt-
gärder är; uppsättning och inköp av nya skyltar, byte av cykelbommar, 
vägräcken, hastighetsdämpande åtgärder, och utbyte räcken gångfållor 
utefter gångbanor. 
  

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 
budgetram 

Deklarera om konsekvenserna vid avslag ger stora negativa effekter så att 
omprioritering av resurser i befintlig budget behövs vidtas för att kunna 
finanseria behovet.  
 
Håkan Blaxmo  
Trafikingenjör 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Ny asfalt på gator och vägar. Toppningar och ombyggnad samt belägg-
ningar i samband med va-ombyggnad i gator. När asfalten spricker sön-
der eller det bildas spårbildningar i den så kommer det att läggas på ett 
nytt lager med asfalt. Åtgärden medför bland annat mindre skadeärenden, 
mindre arbete med potthålslagning och mindre utsläpp från motorfordon 
som trafikerar gator och vägar eftersom de kan åka med en jämnare has-
tighet, genom byte av gruset vid va-ombyggnad ökar vi bärigheten och 
den nya asfalten får längre hållbarhet.  

 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Beläggningsarbeten 4 700,0 5 200,0 5 700,0 6 700,0 7 000,0  
Om budgetanslag för investeringsutgift äskas ska beräknad kapitalkost-
nad framgå i driftbudgeten nedan. Här bistår ekonomienheten med beräk-
ningar av kapitalkostnaden, för investeringsutgiften. Dessutom ska det 
framgå nedan vilka övriga intäkter och kostnader som eventuellt påverkas 
av aktuell investering för att få en helhetsbild. Minskade nettokostnader 
ska anges som negativt tal (-).  
 
Effek ter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Underhållsberget för ny asfalt på gator och vägar ökar progressivt framöver. 
Kostnaden ökar för skadeståndsanspråk när trafikanter har skadat sig eller sitt 
fordon genom att exempelvis kört ner i ett potthål eller spricka. Trafikanter och 
eller turister får en negativ bild av kommunens vägnät när det kommer vara ef-
tersatt. 

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 
budgetram 

 
 
Jan-Eric Andersson 
Avdelningschef Gata/Park/Idrott 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Ombyggnation av Kristinavägen samprojekt med VA-avdelningen och en 
del i dagvattenutredningen centrala Lindesberg 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

11 000,0 11 000,0  
Om budgetanslag för investeringsutgift äskas ska beräknad kapitalkost-
nad framgå i driftbudgeten nedan. Här bistår ekonomienheten med beräk-
ningar av kapitalkostnaden, för investeringsutgiften. Dessutom ska det 
framgå nedan vilka övriga intäkter och kostnader som eventuellt påverkas 
av aktuell investering för att få en helhetsbild. Minskade nettokostnader 
ska anges som negativt tal (-).  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Om inte gatan byggs om kan inte dagvattnet omhändertas på ett korrekt 
sätt och risk för översvämningar i fastigheterna är stor när kraftigt regn 
faller över Lindesberg. 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

Deklarera om konsekvenserna vid avslag ger stora negativa effekter så att 
omprioritering av resurser i befintlig budget behövs vidtas för att kunna 
finanseria behovet.  
 

 
Namn Jan-Eric Andersson 
Titel Avdelningschef 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Armaturbyten till LED- teknologi, utförande som flerårsprojekt. Ger ökad 
tillgänglighet, minskade underhållskostnader, minskad energiförbrukning 
och minskad miljöpåverkan. Underhållsskuld på befintligt armaturbe-
stånd med anskaffningsår 1970-2011 minskar. Ombyggnad av befintliga 
belysningsanläggningar klassade som mindre säkra för tredje part, utfö-
rande som flerårsprojekt. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Reinvestering väg och gatubelysning 2 200,0 2 300,0 2 400,0 2 500,0 2 600,0  
Om budgetanslag för investeringsutgift äskas ska beräknad kapitalkost-
nad framgå i driftbudgeten nedan. Här bistår ekonomienheten med beräk-
ningar av kapitalkostnaden, för investeringsutgiften. Dessutom ska det 
framgå nedan vilka övriga intäkter och kostnader som eventuellt påverkas 
av aktuell investering för att få en helhetsbild. Minskade nettokostnader 
ska anges som negativt tal (-).  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Drift och underhåll väg och gatubelysning -40,0 -40,0 -40,0 -40,0 -40,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Minskad tillgänglighet, ökade underhållskostnader, oförändrad energiför-
brukning och ökad miljöpåverkan. Underhållsskuld på befintligt armatur-
bestånd installerade årtal 1970-2011 kvarstår. Befintliga belysningsan-
läggningar klassade som mindre säkra för tredje part behöver avvecklas. 
 

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 
budgetram 

Konsekvenserna vid avslag ger stora negativa effekter. 
 

Mats Ivarsson 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Armaturbyten till LED- teknologi 125 belysningspunkter, utförande som på-
gående flerårsprojekt treårsplan, 2022 lika med år tre. Ger ökad tillgänglighet, 
minskade underhållskostnader, minskad energiförbrukning och minskad miljö-
påverkan. Underhållsskuld på befintligt armaturbestånd med anskaffningsår 
1960-1980 avskrivs. Ombyggnad av befintliga belysningsanläggningar klassade 
som mindre säkra för tredje part, friledningar med blanktråd. Nyklassning belys-
ning Trafikverkets vägar enligt VGU, krav på vägars och gators utformning med 
eventuell möjlighet till framtida övertagande. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Reinvestering väg och gatubelysning Ramsberg 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Om budgetanslag för investeringsutgift äskas ska beräknad kapitalkostnad 
framgå i driftbudgeten nedan. Här bistår ekonomienheten med beräkningar av 
kapitalkostnaden, för investeringsutgiften. Dessutom ska det framgå nedan vilka 
övriga intäkter och kostnader som eventuellt påverkas av aktuell investering för 
att få en helhetsbild. Minskade nettokostnader ska anges som negativt tal (-).  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Drift och underhåll väg och gatubelysning -50,0 -50,0 -50,0 -50,0 -50,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Minskad tillgänglighet, ökade underhållskostnader, oförändrad energiförbruk-
ning och ökad miljöpåverkan. Underhållsskuld på befintligt armaturbestånd årtal 
1960-1980 kvarstår. Befintliga belysningsanläggningar klassade som mindre 
säkra för tredje part behöver avvecklas. 
 

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 
budgetram 

Konsekvenserna vid avslag ger stora negativa effekter. 
 
Mats Ivarsson 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☐ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Re investeringar för idrottsanläggningar äskas för att inte få kapitalförstö-
ring på anläggningar som förfaller om vi inte håller upp standarden 
 På anläggningarna. Vi har idag inte resurser i driften för att klara dom 
stora underhållsbitarna. 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Re investeringar idrottsanläggningar 2 400,0 1 500,0 1 500,0 5 500,0 1 400,0  

                              Det ligger en större renovering år 2022 för utbyte av badvattenreningen    
                              med 1 milj för Fellingsbrobadet. 
                              År 2025 Ligger det utbyte av Kylanläggningen i ishallen i Guldsmeds- 
                              Hyttan på 4milj där vi också kommer att få en besparing i drift med  
                              50 000kr/år 

 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Besparing  elkostnder med ny en iskompressor 50,0 50,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

DET ÄR KAPITALFÖRSTÖRING ATT INTE UNDERHÅLLA VÅRA 
ANLÄGGNINGAR OCH VI KAN DRA PÅ OSS STORA KOSTNA-
DER VI AKUTA STOPP OM VI INTE UNDERHÅLLER DOM. 
 SAMT ATT VI FORTFARANDE LIGGER PÅ EN HÖG ELKOST-
NAD. 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 

 
Namn Kenneth Persson 
Titel   Fastighetsansvarig 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☒ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☐ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande Rekreationsstråk Stads-
skogen-Andersvik 

Låt Lindesbergarna upptäcka naturen vid Andersvik. 
Råsvalens naturreservat är en rik ängsgranskog i sluttningen vid Andersvik. 
Reservatet bildades av staten 1965 och är ganska okänt för Lindesbergarna. 
Även Andersvik och rullstensåsen som avgränsar viken mot sjön Råsvalen är 
värdefulla och vackra miljöer. Området kan på ett enkelt sätt tillgängliggöras 
bättre. Dels genom att anlägga en ny stig via de båda viadukterna och genom 
reservatet. Dels genom att förbättra stigen mellan kolonilotterna och Stads-    
skogen. Genom att utvidga reservatet, döpa om det till Andersvik och på ett 
tydligare och mer attraktivt sätt förbinda det med Stadsskogen, skulle det 
kunna bli ett populärt utflyktsmål. 
År 2022 anläggs gångstråken, skyltning och kompletterande anläggningar (tex. 
bänkar). År 2023 påbörjas en utvidgning av naturreservatet Råsvalen. Det kan 
behöva göras inventeringar. Om det blir ett utvidgat naturreservat kan kommu-
nen få intrångsersättning för värdet av skogen.  

 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Gångväg mellan Stadsskogen o kolonilotterna 400,0
Utredning och inventering för naturreservat 50,0

 
Driften av gångstråken beror på om det ska vara vinterväghållning eller inte. 
Eftersom det finns alternativa vägar är det inte nödvändigt att ha vinterväg-
hållning från början. Här anges kostnad utan vinterväghållning. 

 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Drift av gångstråk, skyltning och anläggningar 20,0 20,0 20,0 20,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0  

 
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Andersvik var ett klassiskt besöksmål för ungdomar på 70-talet. Idag är det 
bortglömt, men platsen har stora kvalitéer som skulle öka attraktiviteten på 
grönområden för Stadsskogen. 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

Ingrid Andrén, Kommunekolog 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☒ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: …Ingår i bryggprogammet 

……………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande Bottenån 

I Bryggprogrammet föreslås ett nytt gångstråk upp längs Bottenån, med 
förbindelse mot Åstigen, Omvägen och Krokvägen. Dessutom  en rast-
plats nedanför Omvägen och en kommunal brygga med möjlighet till 
bad. Dessa satsningar skulle vara värdefulla för bostadsområdet Stads-
skogen, som på det viset skulle få vattenkontakt vid Bottenån. Informat-
ionsskyltar om natur och kultur ger mervärde. Detta behöver utredas. 
Längs stranden på gräsytorna norr om Åstigen pågår privatisering av 
kommunal mark. En första etapp med en gångväg de första 300 metrarna 
och utbyte av en raserad bro över ravinen vid Omvägen är angeläget för 
att markera för allmänheten att man är välkommen att gå på kommunens 
mark. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Utredning av bro över ravin 50,0
300 m gångstråk över gräsmatta från Åstigen 150,0

Byte av bro över ravin 200?
Utredning av gångstråk och rastplats vidare norrut 100

 
 
Stenmjölsväg utan vinterväghållning  
Beroende på hur populär leden blir kan man lägga till vinterväghållning. 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Stenmjölsväg utan vinterväghållning 10,0 10,0 10,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
 

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Invånarna på Stadsskogen får inte kontakt med vattnet. Privatiseringen av 
stranden fortsätter och det blir ännu svårare att få tillgång till stranden. 
 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

Ingrid Andrén 
Kommunekolog 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☒  Nej     ☐ 

  Om ja, vilken: Sjövallen i Frövi 

………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande Frövi strandpromenad 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har föreslagit att ett utvecklingsprogram 
ska tas fram för Frövi strandpromenad. Något beslut har ännu inte fattats, 
men om kommunen vill se en utveckling av strandpromenaden kan det 
vara lämpligt att börja avsätta pengar redan 2022. Denna satsning kan gö-
ras etappvis. Första året kan några enklare åtgärder genomföras och den 
fortsatta utvecklingen planeras. Exempel på förbättrande åtgärder kan 
vara sittplatser, samlingsplatser, grillplats vid pulkabacken, skyltning 
mm. 
I utvecklingen av Frövi strandpromenad är det viktigt att göra den mer 
tillgänglig för allmänheten och skapa mer vattenkontakt. Möjligheten att 
kunna sitta ner eller aktivera sig vid olika målpunkter är också viktigt.  
Under 2020 har förbättringar gjorts vid Alanäs pumpstation.  
Sjöparken hanteras i ett separat äskande. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Förbättrande åtgärder 400,0
Projektering av fortsatt investering 100,0  
 
Underhållet av Frövi strandpromenad behöver förbättras.  
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Förbättrat underhåll 20,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
 

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Frövi strandpromenad utgör en stor potential för Frövi samhälle. Det är 
redan idag en tillgång men med relativt små medel kan attraktiviteten och 
värdet ökas väsentligt. 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

Ingrid Andrén 
Kommunekolog 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☒ Reinv. ☒ 

Kopplat till detaljplan  Ja  ☒  Nej     ☐ 

Om ja, vilken: Lindesby Plan 444 och 411   

1 Utveckling Lindesby Parkmark enl. detaljplan 

Lindesby ska ses som en del av exploateringen enligt två detaljplaner. 
Gång- och cykelvägar behövs för att förbinda det nybyggda området med 
befintligt vägnät och Lindesjön runt. GC-planen föreslår en GC väg längs 
Nyborgsgatan. För att komplettera detta behövs även rekreativa stråk som 
ansluter till Lindesjön runt och andra grönområden. De senaste årens ex-
ploateringar och planerade nya bostadsområden ökar kraven på grönytor 
och rekreation. Brodalen är den stadsdel i Lindesberg som har störst be-
hov av kvalitativa grönytor. En ny gestaltning av Lindesby trädgårdar 
fyller en viktig funktion i utvecklingen av stadsdelen.  
Lindesby trädgård har röjts under 2020 och tanken är att under 2021 in-
volvera närboende och andra intresserade att vara engagerade i förvalt-
ningen av området.  
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Förbättringar i Lindesby trädgård 100

Plantering längs Torphyttevägen 100

Koppling stråk Lindesby till Lindesjön 300

 
Driften av gångstråken beror på om det ska vara vinterväghållning eller 
inte. Eftersom det hänger ihop med Lindessjön är det önskvärt att det vin-
terväghålls. 
Salamanderdammen är en kompensationsåtgärd som behöver föras över 
till drift.  
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Lindesby salamanderdammar och trädgård 40,0
Gångvägar 30,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
 

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Nybyggda områden förses inte med rekreationsmöjligheter. Folkhälsan på-
verkas. Det öppna landskapet växer igen. Tillgängligheten till vandringsle-
den Lindessjön runt är begränsad från det nybyggda området Lindesby. 
Investeringsgraden styrs av ambitionsnivå. Det bör tas hänsyn till att den 
yttre miljön påverkar intrycket orten ger. En omfördelning av resurser med 
en sänkt skötselnivå i andra bostadsområden till förmån för nya exploate-
ringar är svårt att motivera. 
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3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

Deklarera om konsekvenserna vid avslag ger stora negativa effekter så att 
omprioritering av resurser i befintlig budget behövs vidtas för att kunna 
finanseria behovet.  
 

 
Namn Ingrid Andrén 
Titel Kommunekolog 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☐ 

  Om ja, vilken:  

1 Drift- och Investeringsäskande 

Träd, planteringar och möblering 
Trädbeståndet och växtlighet i kommunen behöver förnyas kontinuerligt. 
Parkträd skadas och behöver avverkas av säkerhetsskäl. Planteringar be-
höver förnyas och växtbäddar anläggas. I allér ställs krav på återplante-
ring enligt miljöbalken. Inför kommande klimatförändring behöver nya 
arter etableras i våra parker och längs gator, promenadvägar och vid rast-
platser. 
Möbleringen (soffor, papperskorgar, blomurnor, mm) i parker och vid 
promenadvägar och rastplatser har förfallit och tagits bort under fler de-
cennier. Särskilt äldre kan vara i behov av vila under en promenad. Nu-
mera täcks inte grundbehovet. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Träd, planteringar och möblering 660,0 690,0 700,0 740,0 750,0  
Kapitalkostnad ?  
Driftkostnader kan beräknas mer exakt efter projektering.  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Etableringsskötsel och ökand underhåll 100,0 100,0 110,0 100,0 50,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Trädbeståndet är på många ställen överåldrig. Lummig och skyddande 
grönska går förlorat, kvalitéer som årstidsaspekter, skugga, insekts- och 
fågelliv går förlorade. Tätorternas estetiska kvalitéer påverkas negativt. 
Tätorternas estetiska kvalitéer påverkas negativt om möbleringen inte för-
nyas. Parksoffor och andra anläggningar har förfallit och tagits bort. 
Grundutbudet för rekreation är inte säkerställt. 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
Arne Tschentscher 
Stadsträdgårdsmästare 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☒ Reinv. ☐ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☒  Nej     ☐ 

  Om ja, vilken: Dp Torphyttan under framtagande 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Torphyttan 
Anläggning av parkmark enligt förslagen detaljplan Torphyttan. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
anläggning av parkmark Torphyttan 450,0  
Kapitalkostnad ?  
Driftkostnader kan beräknas mer exakt efter projektering.  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

50,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Anläggning av parkmark enligt detaljplan ska ses som en del i exploate-
ring. 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

- 
 

 
Arne Tschentscher 
Stadsträdgårdsmästare 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☒ Reinv. ☐ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☒  Nej     ☐ 

  Om ja, vilken: ny detaljplan Kristinaskolan 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Entré park - Kristinaskolan 
Kristinaskolan ska konverteras till boende. Skolgården söder om Finger-
bogatan kommer därmed inte användas efter sommarn. Enligt detalj-
planeförslag utvecklas skolgården söder om Fingerbogatan till parkmark. 
Parken utvecklas därmed intill Lindesbergs södra infart och har mycket 
stor betydelse för stadens estetiska intryck. 
För att utreda parkens framtida gestaltning behöver dialogmaterial tas 
fram. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
utredning - parkgestaltning 150,0  
 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Skolgården riskera ligga i träda onödigt länge och påverka stadsbilden 
negativt vid södra infart. 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

- 
 

 
Arne Tschentscher 
Stadsträdgårdsmästare 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☒ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken:  

1 Drift- och Investeringsäskande 

Lekplats investeringar 
Kommunen underhåller 24 lekplatser. de senaste 15 åren har ett stort an-
tal lekplatser rivits och renoverats. Antalet barn förändras kontinuerligt 
och nya behov uppstår och inom en femårsperiod har en del lekplatser 
nått sin avskrivningstid. För att hålla takten behöver ca en och en halv 
lekplats rustas per år. 
De kommande åren behöver enskilda lekredskap bytas ut samt nya behov 
täckas t.ex. med en ny lekplats vid Sköndal. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Lekplatsinvesteringar 600,0 1 100,0 650,0 1 150,0 700,0  
Kapitalkostnad ?  
Driftkostnader kan beräknas mer exakt efter projektering.  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
driftanpassningar lekplats Lövstarakan 40,0
ny lekplats Sköndal 40,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Lekplatserna utarmas igen i takt med utebliven reinvestering och barnens 
behov kan inte tillgodoses på en rimlig nivå. 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

- 
 

 
Arne Tschentscher 
Stadsträdgårdsmästare 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☒ Reinv. ☐ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☒  Nej     ☐ 

  Om ja, vilken: Gällande Dp samt Dp Sjövallen under framtagning 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Utbyggnad av Frövis Strandpark. Med den planerade byggnationen "Sjö-
vallen" ökar kraven på kvalitativa grönytor för rekreation. Läget vid 
stranden och ut med strandpromenaden gör att investeringen höjer kvali-
tén för många medborgare och besökare. Parken enligt detaljplanen har 
inte blivit anlagd och målet "god bebyggd miljö" är inte uppnådd. 
Frövi Strandpark kombinerad med Frövi Strandpromenad bidrar till en 
mycket viktig samhällsutveckling och en behovsanpassning för Frövi 
samhället i sin helhet. 
Ev. flytt av byggnation till 2023 när projekteringen och kalkyl har kom-
mit längre, oklart hur marksanering ska gå till och hur LOD damm fun-
gera. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Frövi Strandpark 1 500,0
ev. marksanering 400,0  
Kapitalkostnad ?  
Driftkostnader kan beräknas efter projektering.  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

80,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0  

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

I dagsläget ger grönytan intill fritidsbåts hamnen ett övergivet intryck. 
Bibehållen kvalité minska intresset för exploateringen "Sjövallen" och 
minska en positiv samhällsutveckling av Frövi samhället. 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

Behoven av en utveckling av platsen är stora, särskilt om parkytan mins-
kas vid nyexploatering av Sjövallen. Parken är del av samhällets investe-
ringsbehov vid fortsatt exploatering. En omfördelning eller ompriorite-
ring inom parkinvesteringar är inte möjligt, tidshorisonten för anläggning 
av park kan dock skjutas fram i tid med risken att Sjövallens exploatering 
blir mindre attraktivt. 
 
Arne Tschentscher, Stadsträdgårdsmästare 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

För halkbekämpning i kommunen finns det idag ett antal sandfickor där 
vi hämtar sand som är täckta med presenningar och det är stor risk för 
skador på personal och entreprenörer när dessa stora tunga presenningar 
ska hanteras. Förbundet vill komplettera befintlig sandficka i Frövi och 
Lindesberg och har tagit fram en modell med skjutbart tak.  
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Sandficka inkl tak 300,0  
 
Effek ter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Långa transporter för entreprenörerna vid halkbekämpning medför större 
miljöpåverkan och även så får vi höga kostnader för transporter för att 
hämta sandningsmaterial. Arbetsmiljöpåverkan stor om vi inte bygger tak 
då snö och is från pressningar blir ett arbetsmiljöproblem vid hantering. 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 
Jan-Eric Andersson  
Avdelningschef GPI 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☒ Reinv. ☐ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: i enlighet med arkitekttävling 

4 Drift- och Investeringsäskande 

Komplettering av Flugparken med pergola och ny "raggarmur" i enlighet 
med arkitekttävling. 
Förutom raggarmur och pergola kan Flugparken också kompletteras med 
en lekplats. Extrakostnader för en lekplats är inte beräknade. På grund av 
läge vid en huvudled rekommenderas ingen lekplats i Flugparken. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
Flugparken etapp 3 1 000,0  
Kapitalkostnad ?  
Driftkostnader kan beräknas efter projektering.  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
5 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Gestaltningen enligt det vinnande förslaget fullföljs inte, kan dock kom-
pletteras senare år. 

 
6 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

Element från pergola och eller ”raggarmur” införs i mindre utsträckning. 
 

 
Arne Tschentscher 
Stadsträdgårdsmästare 
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för drift och investeringar 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och 
Nora kommun 

 

 
 

1 Driftäskande SRY-certifiering av egen utbildare 

Varje år har lokalvården utbildat sin personal i SRY (Servicebranschens 
yrkesnämnd) Det är en utbildning som är fem dagar och avslutas med ett 
skriftligt prov, digitalt. Utbildningen består av både teori och praktik un-
der de fem dagarna. Lokalvårdsutbildningen SRY är ett sätt för SBB att 
säkerställa att vi har kompetent personal som kan städa professionellt 
med moderna metoder, god städekonomi och genomgående miljötänk. 
Eftersom det är en utbildning som ger ett yrkesbevis, certifikat ställer det 
krav på utbildningsanordnaren. Vi ser en besparing om vi kan certifiera 
en egen utbildare inom SRY och att vi får en större flexibilitet att kunna 
utföra utbildningen med mindre grupper. Som det varit historiskt har man 
försökt att fylla grupper, 15 deltagare eftersom det är ett enhetligt pris, ca 
90 tkr per tillfälle. Eftersom det pågår en pandemi är det omöjligt att ge-
nomföra den här utbildningen med så stora grupper. Om vi kan genom-
föra den själva kan vi genomföra den med mindre grupper. Det är ännu 
mer viktigt i pandemitider att vi kan fortbilda vår personal. 
Beloppet är en totalsumma och fördelas med kommunfördelning. 
 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026
SRY-utbildare 60,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensana-
lys) 

Fortsatt avvaktan till vi kan genomföra SRY utbildningar med större 
grupper och betala en högre summa pengar än om vi kan genomföra ut-
bildningen själva. 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

        Inga 
 
Namn Ulla Bergström 
Titel Avdelningschef Lokal- och Miljöservice 
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Förslag till budgetram 2022
Lindesbergs kommun

Uppräkning enl SKR 2022 2,3% Uppräkning löner enl SKR 2022 2,0% (tkr)

Gata Park Idrott Lokalvård Praktik Avfall Summa
Driftbidrag 2021 18 370 7 732 9 368 24 035 388 59 894 61 033
Ökade driftbidrag p g a ökad investering -40 277 900 1 137

0
Uppräkning löner inkl gemensamma 302 för hela GPI 417 0 719
    lönekostnader 15 089 för hela GPI 20 839 35 928

0
Uppräkning övriga omkostnader 75 126 215 74 9 500
Verksamhetsförändring 0 126 0 258 40 424
Utökning tjänster enligt beskrivning 362 0 846
Summa 2022 19 070 8 262 10 484 24 784 397 40 63 519

Verksamhetsplan 2023 19 508 8 452 10 725 25 354 406 64 444
Verksamhetsplan 2024 19 957 8 646 10 971 25 937 415 65 927

Verksamhetsförändringar (tkr)

Gata Belopp
Reinv. Väg och gatubelysning -40 

Park
Lekplatser 40
Frövi Strandpark 30
Plantering och möblering 127
Råssvalslund besöksmål 30
Park Tivoliplan 50
3 extra funktionsbesiktning Lekplatser 24st *2,3tkr 56 Nytt krav att utföra dessa 4ggr/år istället för 1gång.
Munkhyttan naturreservat 70
Idrott

Lokalvård
SRY utbildning, kommunens andel av 60tkr 31 engångskostnad
NY SFI Barack, Masugnen 76
Städ av lokaler tillhörande Lindeskolan 67
Utökning städ Kullgatan 27
Utökning städ Brandstationen 5
Städning AME Snickeri Stafettgatan 11
Avgåeende objekt Kristinaskolan, Stadskogsskolan ?
Kontorslokalen Vågen Vedevåg 19
Extrastäd toaletter Soc. kontoret Kristinav. 6
Utökning tid Rehab Bergsparken 49

Utökning tjänster               kommunens andel => 51,0% Alla kommuner, kr
Gatuingenjör 362 710 000 (40tkr lön, 40,15% P.O., 5% OH) * 100% skatt

Städcontroller, kommer i samband med SLA 0 710 000 (40tkr lön, 40,15% P.O., 5% OH) * 100% skatt

Kommunikatör 158 310 000 (35tkr lön, 40,15% P.O., 5% OH) * 50% skatt

Avtalscontroller 181 355 000 (40tkr lön, 40,15% P.O., 5% OH) * 50% skatt

Arkivarie 144 283 000 (40tkr lön, 40,15% P.O., 5% OH, utökning 80%) * 50% skatt

Säkerhet 0 100% taxor?

Redan beslutade driftkostnader för investeringar som utförs under 2021 tillkommer.
Om beslut om investeringar som ökar driftkostnader fattas behöver driftbidraget utökas med de belopp som anges på investeringsäskandet.

Alla tjänster, 
inkl. de EJ 
utfördelade 
på avdelning
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