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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 

Här skriver du vilken nämnd som ska  
behandla ärendet. Är det flera instanser så  
skriver du alla, varje instans på en egen rad 
 

Mål och budget 2020 och VP 2021-2022 
 

Förslag till beslut 

 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

1. Upphäva kommunfullmäktiges beslut från 2019-06-10, (§ 114) 
avseende driftbudgetramar, nämnder för budget 2020 och VP 2021 
och 2022. 

 
2. Mål och budget för åren 2020 och VP 2021-2022, budgetramar 

(nettokostnader) och investeringar antas.  
 

3. Investeringsvolymen för va/renhållningsverksamheten fastställs till 24 
500 000 kronor. Finansiering kan ske med nyupplåning. Övriga 
investeringar beräknas finansieras med lån till ett belopp av 40 000 
000 kronor. Låneramen för långfristig upplåning fastställs till maximalt 
64 500 000 kronor under år 2020. 

 
4. Finansiella mål-  Årets resultat skall uppgå till minst 1 procent av 

skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Soliditeten skall 
vara oförändrad eller öka under planperioden 2020-2022. 

 
5. De av kommunfullmäktige beslutade budgetramarna ska hållas. Om en 

situation uppstår under löpande år så att mål och ekonomiska ramar 
inte överensstämmer, så gäller den ekonomiska ramen för nämnden 
tills annat beslut fattas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. 

 
6. Resursfördelning utifrån volymer inom grundskola, förskola och 

gymnasium, vård och omsorg samt funktionsstöd införs fr o m år 2021. 
Volymer utifrån vuxenutbildningen och individ och familjeomsorg fr o 
m 2022. Se över andra verksamheter som kan komma ifråga fr o m år 
2023. 

 
7. Leasing betraktas som en form av upplåning och får endast ske efter 

samråd med kommunledningskontorets upphandlare och 
undertecknas av firmatecknare. 
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Ärendebeskrivning 

Processen kring mål- och budgetarbetet 2020-2022 beskrevs i den 
tjänsteskrivelse som var underlag till kommunfullmäktige beslut  

2019-06-10, § 114. 

Nya planeringsförutsättningar har tillkommit dels i höstpropositionen där 8 
Mnkr avsåg välfärdsmiljarder och dels regeringens förslag till ny 
kostnadsutjämning 17 Mnkr. Totalt 25 Mnkr. Majoritetens förslag innebär 
förändringarna i driftbudgetramarna enligt följande: 

Kostnadseffektiviseringen på totalt 30 Mnkr år 2020 utgår och fördelas 
istället procentuellt med 10 Mnkr år 2021, 20 Mkr år 2022 och utanför 
planperioden 30 Mnkr år 2023. 

Kommunstyrelsen tillförs årligen 5 Mnkr för projekt. 

Tillväxtutskottet tillförs årligen 1 Mnkr för kostnadsökningar för färdtjänst 
och 1 Mnkr år 2020 för drift av Fellingsbro ishall samt hyreskostnader för 
föreningslokal Linden. 

Samhällsbyggnadsförbundets effektiviseringskrav på 2,2 Mnkr år 2020 utgår 
och flyttas fram till 2021. 

Detta gör att årets resultat med dessa förändringar blir: 

2020    2,3 Mnkr 

2021    5,3 Mnkr 

2022  29,2 Mnkr 

(2023  30,7 Mnkr) 

Investeringar uppgår till 85,6 Mnkr år 2020, 134,6 år 2021 och 59,7 Mnkr 
2022. Plan finns för ytterligare två år. 

Va/renhållningsinvesteringar beräknas lånefinansieras i sin helhet. Dessa 
uppgår till 24,5 Mnkr år 2020, 48,8 Mnkr 2021 och 38,5 Mnkr år 2022.  

För att klara finansieringen av övriga investeringar krävs nyupplåning till ett 
belopp av 40 Mnkr år 2020 och 60, Mnkr år 2021. 

Nämndernas arbete med att anpassa internbudgeten till de ramar som 
kommunfullmäktige fastställt har skett under hösten. Kommunstyrelsen 
informeras om nämndernas internbudgetar på sammanträde 2019-12-16. 

 
Henrik Arenvang  Gunilla Sandgren 
Förvaltningschef   Handläggare 



   
 

 3 (3)  

 

 

 
 
För åtgärd: 

Kommunfullmäktige 
Ekonomienheten 
 
 
För kännedom: 

Ala nämnder och förvaltningar 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
 
Bilagor: 

Mål och Budget 2020 och VP 2021-2022 



KS 2019/138-21



1 
 

 

   KS 2019/138-32 

 
 

Mål och budget 

2020 2022 

 
  



2 
 

 

Innehållsförteckning 

1 Majoritetsföreträdarna har ordet ................................................ 3 

2   Inledning .................................................................................................... 5 

3 Lindesbergs styrmodell ................................................................ 5 

4 Vision .............................................................................................. 6 

5 God ekonomisk hushållning ......................................................... 7 

6 Grunduppdrag ................................................................................ 7 

7 Utvecklingsmål .............................................................................. 9 

8 Planeringsförutsättningar .......................................................... 12 

9 Ekonomi ....................................................................................... 21 

 

  



3 
 

 

1 Majoritetsföreträdarna har ordet 

En budget för ett hållbart Lindesberg Kommun. 

                  Socialdemokraterna och Centerpartiet lägger en budget revidering inför 2020 
och VP 2021-2023. 

Landets kommuner, även Lindesberg går in i en period där utmaningarna blir fler. Antalet barn, 
unga och äldre blir fler samtidigt som personer i arbetsför ålder inte ökar i den takt som vi 
önskar. 

Vår vilja att växa är en förutsättning för att vår kommun ska vara en kommun som fortsätter 
utvecklas. 

Samtidigt som vi utvecklas står vi inför flera stora utmaningar, där vi styrande är beredda att ta 
vårt ansvar, en kommunledning ska våga prioritera och samtidigt kunna hålla en balans mellan, 
välfärd, hållbarhet samt tillväxt. 

Välfärdens finansiering är på lång sikt en stor utmaning, där vi måste skapa förutsättningar för 
att intäkterna ökar och fler kommer ut i arbete. 

Vårt förslag bygger på en rimlighet att kunna ta beslut och få effekter av dessa. 

Vi såg det orimliga i att ta 50 miljoner i besparingar och effektiviseringar under 2020, så i vårt 
förslag gör vi en längre tidsperiod för att nå resultatet. 

Förändringen är att vi fördelar dom 30 miljonerna som vi tog i juni -2019, på 3 år, 2021. 2022 
samt 2023. Det ger förvaltningarna möjlighet till att jobba långsiktigt med strukturella 
förändringar. 

Vi fick en förstärkning från staten med 25 miljoner, 7 miljoner av välfärdsmiljarderna samt 17 
miljoner i kommunala utjämningssystems. Vi ser då en möjlighet att kunna göra denna 
förlängning, men det är fortfarande viktigt att vi håller oss till dom besparingar som måste 
göras för att få ekonomin i balans på sikt. 

Vi tar också ut en utdelning från våra bolag för att förstärka resultatet 2020. Det ger en signal 
om att vi tillsammans hela koncernen tar vårt ansvar. 

Alla måste hjälpas åt att utveckla vår kommun, både föreningar, näringslivet, i staden och på 
landsbygden då blir vi ett bättre Lindesberg. 

                                         Framtiden bygger vi tillsammans! 

Irja Gustavsson                                                       Jonas Kleber 

Kommunstyrelsens Ordförande                         Vice Ordförande kommunstyrelsen. 
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1.1 Politikens inriktning 2020-Framåt tillsammans 

Kommunens barn och unga är framtidens vuxna. Vi ska ge alla barn och elever i våra förskolor 
och skolor kunskap och förutsättningar som rustar dem för framtiden. Alla barn har en dröm. 
Den drömmen ser olika ut, men alla drömmer om ett arbete, bostad och ett fungerande liv. För 
att göra det möjligt behöver vi ge bra förutsättningar, bland annat genom lärarnas ledarskap i 
klassrummet och ett bra förebyggande arbete som främjar alla barns lärande. 

Vi vill att unga ska ha en god skolgång och en meningsfull fritid. Det ska finnas roliga och 
trygga miljöer för våra unga att vistas i, därför behöver vi bland annat samverkan mellan 
kommunen, ett rikt föreningsliv med stor variation och andra organisationer. Alla miljöer där 
unga vistas ska självklart vara fria från narkotika, alkohol och kriminalitet. På det sättet 
skapar vi trygga vuxna. 

Vi fokuserar på att fortsätta förbättra förutsättningarna för det lokala näringslivet genom att 
arbeta med vuxenutbildning, kompetensförsörjning och genom att stötta människor som inte 
har rätt kompetens att möta arbetslivets och samhällets krav. Vi ska ge vuxna som vill göra 
nya val i livet möjligheter att göra nya vägval och stötta dem i att möta omvärldens behov av 
arbetskraft. Kompetensförsörjning för ett dynamiskt näringsliv och som utgår från 
individernas förutsättningar. Vi ska stötta företagen i att hitta vägar för att stärka sina 
anställdas kompetens. På det sättet gör kommunen det möjligt för fler att bli anställningsbara. 
Tillsammans med näringslivet skapar vi fler vägar till arbete. 

Våra kommunala bolag och förvaltningar ska fortsätta utveckla arbetet med att skapa ett 
hållbart samhälle, både miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Våra medarbetare och 
medborgare har ett eget ansvar för att förbättra folkhälsan och ta ansvar för miljön. 
Kommunen ska underlätta detta genom att ge förutsättningar för medborgare och 
medarbetare. 

För människor som vill leva och bo i vår kommun behövs det bostäder som passar människor 
i olika situationer och med olika förutsättningar. Vi ger förutsättningar för att bygga bostäder 
utifrån efterfrågan och behov. Arbetet med att få fram fler bostäder som är bra för alla, för 
äldre, för människor i ekonomisk utsatthet och bostäder med fokus på fysisk tillgänglighet, 
ska fortsätta. Det behövs bland annat flexibla lösningar som möjliggör ett bra boende för hela 
livet, oavsett hur livet ser ut. Det innefattar också att skapa förutsättningar för prismässigt 
efterfrågade bostäder i hela kommunen. Bostäder ska byggas för framtiden i hållbara material 
och lösningar med en lång hållbarhet och hållbar livscykel. Bostadsområden ska planeras på 
ett sådant sätt att de främjar möten mellan människor. 

Även människor som är i behov av hjälp och stöd från samhället behöver ha ett bra liv - en 
meningsfull fritid och möjligheter att ta tillvara på det goda i livet, hela livet. Det ska vara 
tryggt att bli äldre. Det behövs tekniska lösningar som ökar livskvaliteten och friheten för 
människor med särskilda behov. 

För att åstadkomma allt detta behöver kommunen arbeta med kompetensförsörjning. Vi ska 
vara en arbetsgivare där människor vill och kan arbeta hela sitt arbetsliv om de vill det, där 
människor utvecklas i sitt arbete, har en bra arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv. 

Vi ska vara en kommun där drömmar om ett arbete, bostad och ett fungerande liv kan bli 
verklighet. Där vi arbetar aktivt med att främja möten mellan människor. 
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2 Inledning 

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 i juni månad med 
en revidering i december.  Nämndernas verksamhetsplan fastställs i respektive nämnd senast 
december 2019. 

3 Lindesbergs styrmodell 

Det övergripande syftet med styrmodellen är att visa en gemensam struktur och 
gemensamma arbetssätt för styrning och ledning av kommunen och dess verksamheter. 
Styrmodellen ska främja att tid och kraft läggs på det som får positiv effekt på 
verksamhetsutvecklingen som leder till en förbättring för medborgarna. Styrmodellen 
omfattar hela kommunens organisation och ska främja att mervärde för medborgarna skapas. 
Det är genom en helhetssyn kring medborgaren där det finns en balans mellan formell 
styrning och kultur, förhållningssätt, ledarskap och delaktighet som detta kan uppnås. Under 
2020 så kommer den nya styrmodellen att jobbas in i de kommunala bolagen och gälla för  
budget 2021 och VP 2022-2023. 

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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4 Vision 

Lindesbergs kommun - där Bergslagen och världen möts 

"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". 
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5 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. 

Kommunala bolagen  

Styrningen sker utifrån de mål som kommunfullmäktige sätter upp och de resultat som skall 
uppnås. Detta framgår av ägardirektiven som utfärdats. Kommunens bolag skall även följa det 
årshjul som beslutats av kommunstyrelsen samt i tillämpliga delar följa de strategier som 
fastställts av kommunfullmäktige. 

6 Grunduppdrag 

6.1 Arbetsgivare 

Beskrivning 
Lindesbergs kommun är en stor och viktig arbetsgivare som erbjuder många arbetstillfällen 
både för boende och kommunen och inpendlare från andra kommuner. Genom att attrahera, 
rekrytera, utveckla och behålla kompetens har vi personal som mår bra och gör att vi når en 
högre måluppfyllelse och därmed levererar service med god kvalitet till medborgarna. 
 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

Attraktiv arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, 
ledarskap, medarbetarskap och 
kompetensförsörjning 

Resultat i medarbetarenkätens fråga om att se fram 
emot att gå till arbetet 

Friska medarbetare Sjukfrånvaro hos medarbetare 
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6.2 Välfärd och service 

Beskrivning 
Trygg social utveckling för alla åldrar är en förutsättning för ett väl fungerande och 
utvecklande arbete. I takt med att befolkningen blir äldre är det allt viktigare att främja en 
positiv hälsoutveckling för att möjliggöra ett självständigt liv högt upp i åldrarna. En 
genomförd utbildning är en grundläggande förutsättning för att vara en aktiv 
samhällsmedborgare med egen försörjning och även en avgörande faktor för en god och 
jämlik hälsa. 
 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

God ekonomisk hushållning Soliditeten ska vara oförändrad eller öka 

Årets resultat skall uppgå till minst 1 procent av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 

God kommunal service Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd andel % av befolkningen, kvinnor 

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel 
(%) 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Livsmedelskontroll 
- Totalt, NKI 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Bemötande, 
NKI 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Effektivitet, 
NKI 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Information, 
NKI 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Kompetens, 
NKI 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt 
- Rättssäkerhet, NKI 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt 
- Tillgänglighet, NKI 

Uppdaterade detalj- och exploateringsplaner i de 
mest efterfrågade områdena 

Nöjda medborgare 
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6.3 Samhälle och demokrati 

Beskrivning 
Alla invånare ska ha samma möjligheter att delta i den demokratiska processen och att nå 
inflytande över de beslut som tas. Lindesbergs kommun har respekt för människors olikheter 
och arbetar för en samhällsutveckling som inte äventyrar möjligheterna för kommande 
generationer. Aktuella översiktsplaner och en planberedskap för byggande i hela kommunen 
ska finnas. Genom ett levande näringsliv skapas långsiktig hållbar tillväxt som är avgörande 
för kommunens utveckling. 
 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

Samverkan internt och externt för att möta 
framtidens välfärdsutmaningar 

Långtidsarbetslöshet 25–64 år, andel (%) av 
befolkning, kvinnor 

Långtidsarbetslöshet 25–64 år, andel (%) av 
befolkning, män 

Befolkningsprognos 

Utbetalning av försörjningsstöd 

7 Utvecklingsmål 

7.1 Arbetsgivare 

Beskrivning 
Lindesbergs kommun är en stor och viktig arbetsgivare som erbjuder många arbetstillfällen 
både för boende och kommunen och inpendlare från andra kommuner. Genom att attrahera, 
rekrytera, utveckla och behålla kompetens har vi personal som mår bra och gör att vi når en 
högre måluppfyllelse och därmed levererar service med god kvalitet till medborgarna. 
 

Utvecklingsmål Utvecklingsindikator 

Ökad digitalisering inom verksamheter för att klara 
av kompetensförsörjningen och välfärden i framtiden 

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel 
(%) 
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7.2 Välfärd och service 

Beskrivning 
Trygg social utveckling för alla åldrar är en förutsättning för ett väl fungerande och 
utvecklande arbete. I takt med att befolkningen blir äldre är det allt viktigare att främja en 
positiv hälsoutveckling för att möjliggöra ett självständigt liv högt upp i åldrarna. En 
genomförd utbildning är en grundläggande förutsättning för att vara en aktiv 
samhällsmedborgare med egen försörjning och även en avgörande faktor för en god och 
jämlik hälsa. 
 

Utvecklingsmål Utvecklingsindikator 

Ökad måluppfyllelse i skolan Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun, andel (%) Kvinnor 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun, andel (%), män 

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av 
nybörjare två år tidigare, andel (%) Kvinnor 

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av 
nybörjare två år tidigare, andel (%) Män 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
högskoleförberedande program hemkommun, andel 
(%) Kvinnor 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
högskoleförberedande program hemkommun, andel 
(%) Män 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
introduktionsprogram hemkommun, andel (%) Män 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
yrkesprogram hemkommun, andel (%) Kvinnor 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
yrkesprogram hemkommun, andel (%) Män 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
introduktionsprogram hemkommun, andel (%), 
kvinnor 

En ökad långsiktig ekonomisk planering Årets resultat skall uppgå till minst 1 procent av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 

Prognossäkerhet vid ekonomiska uppföljningar 
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7.3 Samhälle och demokrati 

Beskrivning 
Alla invånare ska ha samma möjligheter att delta i den demokratiska processen och att nå 
inflytande över de beslut som tas. Lindesbergs kommun har respekt för människors olikheter 
och arbetar för en samhällsutveckling som inte äventyrar möjligheterna för kommande 
generationer. Aktuella översiktsplaner och en planberedskap för byggande i hela kommunen 
ska finnas. Genom ett levande näringsliv skapas långsiktig hållbar tillväxt som är avgörande 
för kommunens utveckling. 
 

Utvecklingsmål Utvecklingsindikator 

Samverkan mellan kommunen och näringsliv ska öka Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Livsmedelskontroll 
- Totalt, NKI 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Bemötande, 
NKI 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Effektivitet, 
NKI 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Information, 
NKI 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Kompetens, 
NKI 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt 
- Rättssäkerhet, NKI 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt 
- Tillgänglighet, NKI 

Lindesbergs kommun ska bli mer inkluderande  
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8 Planeringsförutsättningar 

8.1 Omvärld 

Trender, drivkrafter och utmaningar som kommer att påverka kommuners, landstings och 
regioners uppdrag de närmaste 10 åren. 

Minskat lokalt och regionalt utrymme  

Styrning från nationell nivå och från EU ökar, ofta med detaljerade krav, när det gäller 
tjänsternas utbud, omfattning och utbud 

Stigande förväntningar på välfärden 

Förväntningarna på välfärdstjänster ökar när människors ekonomi förbättras och när 
informationen, kunskapen och tillgängligheten ökar. Ny teknik har skapat nya arenor vilket 
ytterligare skruvar upp förväntningarna på tillgänglighet och snabbhet. 

Hårdare konkurrens om kompetens  

Konkurrensen om framför allt lärare, socionomer och sjuksköterskor har ökat i takt med stora 
pensionsavgångar, allt fler yngre och äldre, en brist på utbildad personal samt ett stort 
flyktingmottagande. 

Rekryteringssvårigheter kan också leda fram till nya lösningar, många kommuner ser över sin 
arbetsorganisation och vem som gör vad på arbetsplatserna. Andra kompetenser och nya 
yrken kan bidra till att lösa kompetensförsörjningen. 

Ökad polarisering 

Klyftorna har ökat mellan äldre och yngre, förvärvsaktiva, mellan sammanboende och 
ensamstående föräldrar, mellan de som har arbete och de som står utanför arbetsmarknaden, 
mellan storstad och landsbygd mellan inrikes födda och utrikes födda. 

Ökad bostadsbrist 

Byggandet har inte hållit jämna steg med befolkningstillväxten men även om tempo i 
bostadsbyggandet varit högre hade det inte löst alla problem. Att bygga bort bostadsbristen är 
förknippat med en finansiell risk för kommuner med svag bostadsmarknad utifrån 
osäkerheten hur länge efterfrågan kommer att bestå. Det finns en stor risk att kommunerna 
får hantera såväl en snabb bostadsexpansion, som ökade sociala och ekonomiska bekymmer i 
bostadsbristens spår. 

Ökat fokus på landsbygd 

Bredbandsutbyggnaden och teknikutvecklingen kan till exempel leda till att den geografiska 
tankemodellen centrum och periferi kan komma att minska. Allt fler människor är hälso- och 
miljömedvetna. Efterfrågan på hållbar och närproducerad mat samt råvaror från landsbygden 
kommer att öka. 

Förändrat medielandskap 

I takt med teknik- och generationsväxling hämtar allt fler information och nyheter på nya sätt, 
inte minst via sociala medier. Många lokala nyhetsredaktioner har tvingats lägga ner och allt 
fler kommuner riskerar att hamna i medieskugga. Befolkningen får inga lokala nyheter all 
med undantag från enstaka negativa händelser. De positiva händelserna riskerar att 
försvinna. 
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Minskad tillit 

Människors tillit till varandra och till samhällsinstitutionerna är grundläggande för såväl 
ekonomisk utveckling som offentlig välfärd. Sambandet mellan hög tillit och 
välfärdsindikatorer som god hälsa, låg kriminalitet, hög grad av trygghet och uppskattad lycka 
är också väl dokumenterad i forskningen. 

Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik. 

Digitaliseringen och artificiell intelligens kommer att genomsyra hela vårt samhälle- och 
förändra det i grunden. Många kommunala verksamhetsområden kommer att kunna 
effektiviseras. 

(SKL:s Vägval för framtiden 3- Utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2030) 

Befolkningsförändring i riket: 

 

  

8.2 Lindesbergs kommun 

Befolkningsutveckling och prognos 

Lindesbergs demografiska förutsättningar är att antalet barn och äldre ökar och de i arbetsför 
ålder minskar. Befolkningen har minskat de sista två åren efter att ha ökat fyra år i rad. 
Anledningen till att befolkningen har minskat de senaste åren är lägre invandring. Årets första 
nio månader år 2019 visar på en befolkningsökning med 25 personer. Det som är ökningen 
under år 2019 är högre invandring. Det är ett födelseunderskott med 13 personer och det är 
färre som både flyttat in till kommunen och ut från kommunen från annan kommun i Sverige 
under året. 
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Befolknings beräknas öka under planperioden 2020-2022 med 78 personer. Det är främst i 
åldrarna 0-18 år samt 80 år och äldre som ökningen är störst under prognosperioden. 
Prognosen för de i förvärvsarbetande åldrar 19-64 år är att de minskar med 1,8 %. Det finns 
en osäkerhet kring antalet utrikes inflyttade till Sverige, både på kort och lång sikt. Tillfälliga 
uppehållstillstånd, gränskontroller, försörjning vid anhöriginvandring är exempel på faktorer 
som gör både in- och utvandring svår att prognostisera. 
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  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Förändring 

% 2017-
2027 

0-5 
år 

1 563 1 576 1 560 1 541 1 543 1 530 1 538 1 538 1 550 1 560 1 570 0,4% 

6-15 
år 

2 667 2 700 2 693 2 721 2 743 2 770 2 751 2 758 2 747 2 750 2 735 2,5% 

16-
18 år 

833 799 803 792 799 789 825 849 872 856 868 4,2% 

19- 
64år 

12 822 12 734 12 634 12 585 12 513 12 507 12 514 12 506 12 536 12 583 12 586 -1,8% 

65-
79 år 

4 354 4 357 4 384 4 397 4 435 4 435 4 398 4 373 4 303 4 250 4 239 -2,6% 

80-w 1 374 1 409 1 430 1 453 1 487 1 536 1 612 1 699 1 813 1 903 1 973 43,6% 

 23 613 23 575 23 504 23 489 23 520 23 567 23 638 23 723 23 821 23 902 23 971 1,5% 

Andel av befolkningen i respektive åldersintervall 

Åldersintervall 2017 2022 2027 

0-18 21,4% 21,6% 21,6% 

19-64 54,0% 53,0% 52,5% 

65-W 24,3% 25,9% 25,9% 

  

Ekonomiska förutsättningar 

Kommunens skatteintäkter 

Kommunfullmäktige har beslutat om en oförändrad skattesats för 2020 på 22:30. 
Skatteintäkter kommer till kommunen det år som det avser, men är preliminära fram tills 
taxeringen är slutgranskad i december påföljande år. Därför spelar prognoser över 
skatteunderlagets tillväxt stor roll för planeringen i kommunen. Om tillväxten av kommunens 
skatteunderlag skiljer sig från den genomsnittliga tillväxten i riket, justeras den via 
inkomstutjämningen. 

 Skatteintäkter och utjämningsbidrag i Lindesbergs kommun beräknas utifrån den 
prognos som SKL (Sveriges kommuner och landsting) presenterade i cirkulär 19:21 i 
maj månad 2019. 

 Budgeten är justerad i december månad 2019, pga. förändringar i utbetalning som 
avser välfärdsmiljarder och nya beräkningar för kostnadsutjämningen (SKL:s cirkulär 
19:40)  

 Beräkningen baseras på kommunens egna befolkningsprognos.  
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Övriga planeringsförutsättningar 

 Pensionsberäkningen grundas på uppgifter från KPA Pension, december 2018 med en 
femårig prognos 

 Internräntan är 1,5 procent år 2019 
 Borgensavgiften 0,3 % på aktuellt lånebelopp 2019-12-31 
 Ökade personalkostnader har budgeterats i en centralpott som fördelas till nämnderna 

då resultatet av löneförhandlingarna är slutförda. 
 Budget för ökade kostnader för avskrivningar och drift finns på finansförvaltningen 
 I verksamhetsplan 2020-2022 ingår en effektivisering/verksamhetsavveckling för 

samtliga nämnder. 
 Po-pålägget höjs för avtalspensioner med 0,95 procent till 40,15 procent 

Soliditet 

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur 
stor del som finansieras med eget kapital. Ju högre soliditet, desto lägre är skuldsättningen i 
kommunen. 

Soliditeten påverkas av två faktorer: årliga resultatet och förändringen av tillgångar. För att få 
med de pensionsförpliktelser med löneskatt som finns utanför balansräkningen, används 
måttet soliditet inklusive pensionsförpliktelser. Det ger en bättre bild av kommunens totala 
långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Kommunens soliditet har utvecklats positivt de 
senaste åren vilket medför att kommunens egna kapital täcker pensionsskulden. Prognosen är 
att soliditeten stärks ytterligare under planperioden och då uppnås det finansiella målet att 
soliditeten skall vara lika eller öka. 

Soliditeten för kommuner som även de är lågpendlings kommun nära större stad så hade de 
en soliditet på 12,6 procent år 2018, snittet i riket ligger på 26 procent år 2018. 

Det finansiella målet är att soliditeten ska vara oförändrad eller öka. 

 

  

  

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 vara 
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konjunktursvängning eller förändrade lagar och förordningar. 

Oplanerade händelser eller beslut kan få avgörande betydelse för kommunens ekonomi om de 
budgeterade resultaten är för låga. 

 

Avstämning balanskrav i Mnkr 2020 2021 2022 

Årets resultat enligt 
resultaträkningen 

2,3 5,3 29,2 

Avgår realisationsvinst 2,0 2,0 2,0 

Årets resultat efter 
balanskravsutredning 

0,3 3,3 27,2 

Det finansiella målet för planperioden är: 

Årets resultat skall uppgå till minst 1% av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. 

År 2020 

Enligt lagt budgetförslag så är resultat 0,15 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag 
och utjämning  år 2020, 0,34 procent år 2021 0,34 procent och 1,83 procent för år 2022. 

 Nettoinvesteringar 

I budgetförslaget uppgår den totala investeringsbudgeten år 2020 till 85,6 Mnkr, 134,6 Mnkr 
år 2021 och 59,7 Mnkr 2022. Investeringarna på 85,6 Mnkr, år 2020 motsvarar 6 procent av 
verksamhetens nettokostnader, 9 procent år 2021 och 4 procent år 2022. 

Diagrammet beskriver nettoinvesteringarna fördelat på avgiftsfinansierade verksamhet och 
övrig verksamhet. Avgiftsfinansierad verksamhet är vatten och renhållning och övriga 
investeringar är till största delarna infrastrukturella satsningar. 

De största enskilda investeringar är: 

Exploateringsmark Frövi, Nytt villaområde Lindesberg, reparation broar, 
undervisningsinventarier ny skola, reservvattenledning Nora-Lindesberg, Lindesbergs 
reningsverk och ny återvinningsstation i Lindesberg. 



18 
 

 

 

 Likviditet och kassaflöde 

Genomförs alla planerade investeringar och lån upptas med 64,5 Mnkr år 2020 och 108,8 
Mnkr 2021 och 38,5 Mnkr år 2022 för investeringar, så är budgeten att kommunens likvida 
medel är ca 155 Mnkr de två första åren och 185 Mnkr år 2022. 

8.3 Kommunala bolagen 

Linde Stadshus AB 

Inriktning av bolagets verksamhet 

Bolaget ska enligt bolagsordningen handha och samordna ägarstyrningen mot övriga 
koncernbolag samt ägandemässigt och operativt ansvara för samordning av bolagens 
ekonomi och redovisning. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grunder. 

Allmänt 

Bolaget ska fortlöpande följa upp och sammanställa resultatutveckling, investeringsplaner, 
finansieringsbehov, likviditet och övriga ekonomiska förhållanden bl.a. de risker som är 
förknippade med dotterbolagens verksamheter. 

Utdelning m.m. 

Bolaget kan lämna aktieutdelning till kommunen efter beslut av kommunfullmäktige och 
under förutsättning att det finns fritt eget kapital och att en utdelning inte strider mot 
försiktighetsprincipen i Aktiebolagslagen eller annan särskild lagstiftning. Bolaget beslutar 
om dotterbolagens utdelning och de koncernbidrag som dess bolag kan lämna samt 
eventuella ägartillskott som dotterbolagen kan erhålla. Kommunen beslutar om avgift för 
kommunalt borgensåtagande. 

Finansiella mål 

Följande finansiella mål gäller för Stadshuskoncernen: 

 Avkastning på eget kapital – ska över tid vara minst 7 % 
 Skuldsättningsgraden (S/E) – ska ej överstiga 4  
 Utdelning kan max ske med 5 mnkr/år 

Bolaget ska, efter samråd med dotterbolagen, föreslå mål på resultat, avkastning på eget 
kapital och soliditet för dotterbolagen och vid behov föreslå justering av målen. Finansiella 
mål ska läggas fast som ägardirektiv till dotterbolagen. 
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Fastigheter i Linde AB 

Allmänt 

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet, i följande prioritetsordning, 
av: 

• Bolagsordning 

• Ägardirektiv 

• Riktlinjer för ägarstyrning av kommunens bolag – av kommunfullmäktige antagna riktlinjer 
utgör generella ägardirektiv 

Inriktning av bolagets verksamhet 

Utöver vad som framgår av bolagsordningen ska bolaget ha följande inriktning: 

• Bolaget ska vara ett strategiskt instrument för effektiv drift, underhåll och förvaltning av 
lokaler för den kommunala förvaltningen och kommunens primära verksamheter samt 
därmed förenlig verksamhet. 

• Bolaget ska genom rationell drift bidra till låga lokal- och förvaltningskostnader för 
kommunen. 

• Bolaget ska aktivt samverka med kommunens näringslivsenhet 

. • Bolagets verksamhet ska vila på en affärsmässig och långsiktigt hållbar grund. 

• Fastigheternas långsiktiga värde ska bibehållas genom ett väl avpassat underhåll samt, i 
samverkan med hyresgästerna, ett utvecklat skadeförebyggande säkerhetsarbete. 

Ekonomi  

Avkastningskrav och övriga finansiella mål Bolagets långsiktiga finansiella mål, mätt som 
genomsnitt över en konjunkturcykel, ska understödja god lönsamhet, finansiell stabilitet, och 
investeringar utan aktieägartillskott. 

De definierade måltalen för koncernen Fastigheter i Linde AB är: 

• Skuldsättningsgrad ska ej överstiga 4 

• Avkastning på eget kapital ska vara 1 % 

Koncernen Linde Energi 

Allmänt  

Förutom genom lag och författning regleras bolagens verksamhet, i följande 
prioritetsordning, av: 

• Bolagsordning 

• Ägardirektiv 

• Riktlinjer för ägarstyrning av kommunens bolag – av kommunfullmäktige antagna riktlinjer 
utgör generella ägardirektiv. 

Inriktning av bolagets verksamhet 

Utöver vad som framgår av bolagsordningen ska bolaget ha följande inriktning: 

• Bolaget ska vara ett aktivt energipolitiskt instrument för kommunen genom klimatmässigt 
hållbar el- och fjärrvärmeproduktion. 

• Bolaget ska verka för utbyggnad av fjärrvärme. 
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• Bolaget ska sträva efter en prisstruktur inom bolagets verksamhetsområde som gör att dess 
produkter och tjänster bidrar till kommunens attraktivitet. 

• Bolagets verksamhet ska vila på en affärsmässig och långsiktigt hållbar grund. 

Ekonomi  

Avkastningskrav och övriga finansiella mål Bolagets långsiktiga finansiella mål, mätt som 
genomsnitt över en konjunkturcykel, ska understödja god lönsamhet, finansiell stabilitet, och 
investeringar utan aktieägartillskott. De definierade måltalen är: 

• Soliditet > 40 % 

• Avkastning på eget kapital > 10 % 

• Koncernbidrag/utdelning kan uppgå till max 40 % av föregående års resultat efter 
finansnetto 
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9 Ekonomi 

Budgetramar per nämnd 

  Budget 2019 Budget 2020 VP 2021 VP 2022 

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

     

Kommunstyrelsen totalt 247,2 247,1 242,4 240,9 

Varav kommunstyrelsens 
projekt 

 5,0 5,0 5,0 

     

varav Tillväxt 96,5 94,4 92,7 92,0 

     

varav Stöd och strategi 74,3 70,1 69,6 69,1 

     

varav 
Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 

44,0 44,3 41,8 41,5 

     

varav VA/renhållning 0,0 0,0 0,0 0,0 

     

varav Räddningstjänst 29,0 29,9 29,9 29,9 

     

varav 
Överförmyndarverksamhet 

3,4 3,4 3,4 3,4 

     

Barn- och utbildningsnämnd 615,2 621,0 616,5 611,9 

     

Socialnämnd 533,9 533,0 529,2 525,3 

     

Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen 

13,9 13,9 13,8 13,7 

     

Summa nämnder/ 
verksamheter 

1 411,0 1 415,9 1 402,7 1 392,7 

Finansförvaltning 1 424,5 1 418,2 1 408,0 1 422,0 

Resultat 13,5 2,3 5,3 29,2 
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Investeringsbudget per nämnd 

Nämnd Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Kommunstyrelsen 85,6 134,6 59,7 49,4 48,0 

- varav 
kommunstyrelsen till 
förfogande 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

-varav Tillväxt 35,4 38,9 2,5 2,0 2,0 

Gång-och cykelväg 
Siggebohyttevägen 

 1,1    

Gång- och cykelvägar 
enligt plan 

 2,5 2,0 1,5 1,5 

Bussangöring 
Brotorpsskolan 

     

Utgift 3,4 3,4    

Inkomst 1,7 1,7    

Netto 1,7 1,7    

Vändplan 
Guldsmedshyttan 

    
 

Utgift 5,6 5,6    

Inkomst 1,4 1,4    

Netto 4,2 4,2    

Busshållplatser  0,5 0,5 0,5 0,5 

Exploateringsmark 
Frövi 

5,0 25,0    

Frövi bangård 13,0     

Nytt villaområde 
Lindesberg 

10,0 5,0    

Båtramp 1,0     

Robot till 
industritekniska 
programmet 

0,5     

      

varav Stöd och 
strategi 

0,5 2,5 0,5   

E-tjänster 0,2 0,2 0,2   

Utrustning måltid 0,3 0,3 0,3   

Inventarier kök ny 
skola 

 2,0   
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Nämnd Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 

 

varav 
Samhällsbyggnads-
förbundet 
Bergslagen 

17,2 19,4 16,2 16,4 19,0 

-varav gata 15,0 10,0 10,7 11,8 12,5 

Planerat underhåll 
gata 

1,7 1,7 2,2 2,2 2,7 

Gatuombyggnad i 
samband med VA 

2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 

Investering i väg och 
gatubelysning 

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

Reinvestering i väg 
och gatubelysning 

 1,6 1,7 1,8 1,9 

Broar 10,0 3,0 3,0 3,5 3,5 

Tillgänglighets-
anpassning 

0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 

Trafiksäkerhets-
åtgärder 

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

-varav park/skog 0,7 6,6 3,1 2,6 2,0 

Komplettering av 
park Sjöbrisen 

 0,2   
 

Träd och planteringar  0,4 0,4 0,3 0,4 

Kyrkberget   0,3   

Lekplatser 0,5 1,0 0,6 1,1 0,6 

Planerat underhåll 
park 

 0,3 0,3 0,3 0,3 

Gångstråk längs 
Bottenån 

  0,7 0,2  

Frövi 
strandpromenad 

 0,5    

Flugparken etapp 3  1,0    

Park vid Vibyn etapp 
2 i Frövi 

0,2     

Rondeller, refuger 
effektbelysning efter 
Kristinavägen 

 0,8    

Utveckling Lindesjön 
runt 

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

Utveckling 
strandpromenaden i 
Lindesberg 

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

Frövi strandpark  1,5    

Lindesby trädgårdar  0,2  0,1 0,1 

Park vid exploatering 
Torphyttan 

  0,3   
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Nämnd Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 

- varav idrott 1,5 2,8 2,4 2,0 4,5 

Reinvestering 
Råsshallen 

0,1 0,2  0,1 0,1 

Begagnad ismaskin 
Råsshallen 

0,6     

Ny vattenledning och 
servis Råssvallen 

0,1     

Utbyte av bryggor till 
naturbad och 
omklädningsrum 

0,1     

Nya tvättbryggor 0,1     

Reinvestering 
Ölsjöbadet i 
Ramsberg 

 0,1   0,1 

Fritidsbyn, parkering, 
belysning, staket 

0,1 0,7  0,9 0,5 

Nya mål fritidsbyn 0,1     

Reinvestering 
elljusspår Fritidsbyn 

  0,1   

Reinvestering 
Sandströms 

 0,5 0,6 0,6 0,5 

Utvändig målning 
Munkhyttan 

 0,1    

Reinvestering 
Smedvallen 

0,1 0,1 0,1   

Reinvestering Fröjevi   0,3 0,3 0,1 

Reinvestering 
Fellingsbro 

 0,1   0,1 

Reningsanläggning 
Fellingsbrobadet 

0,1  1,0   

Akut underhåll 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Pooltäckning 
Fellingsbrobadet 

  0,2   

Spontanindrotts-
anläggning Frövi 

 0,9    

Allvädersbana 
friidrott Frövi 

    3,0 

      

Vatten/Renhållning      

-varav återvinning  7,0 3,5   

Ny 
återvinningsstation i 
Lindesberg 

 7,0 3,5   
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Nämnd Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 

-varav vatten och 
avlopp 

24,5 48,5 38,5 29,0 25,0 

Lindesbergs 
reningsverk 

2,0 2,0 15,0 15,0 13,0 

Mindre va-
anläggningar 

6,0 6,0 6,0 6,0 4,0 

Mindre 
ledningsarbeten och 
dagvatten 

6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 

Gusselby 
verksamhetsområde 

3,0 3,0    

Fornaboda 
verksamhetsområde 

  7,0   

Överföringsledning 
Löa- Vasselhyttan 

5,0     

Reservvattenledning 
Nora -Lindesberg 

2,0 23,5    

Projektering 
dagvatten 
Kristinavägen 

0,5     

      

Barn- och 
utbildningsnämnd 

5,5 22,8    

Undervisningsinventa
rier Lindbackaskolan 

 19,8    

Undervisnings-
inventarier 
brotorpsskolan 

3,5 1,5    

Ny förskolestruktur  1,0    

Ny 
grundskolestruktur 

1,0     

Ny gymnasieskole-
struktur 

1,0 0,5    

      

Samhällsbyggnads-
nämnden 
Bergslagen 

0,5 0,5    

Ny mätbil 0,5 0,5    

      

Totala investeringar 85,6 134,6 59,7 49,4 48,0 

 85,6 134,6 59,7 49,4 48,0 
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Resultatbudget 

 Bokslut 2018 Budget 2019 Budget 2020 VP 2021 VP 2022 

Verksamhetens 
intäkter 

368,2 417,7 382,1 382,6 382,5 

Verksamhetens 
kostnader 

-1 767,2 -1 875,4 -1 895,3 -1 910,9 -1 929,2 

Avskrivningar -19,9 -20,7 -21,6 -23,2 -24,9 

Nettokostnader -1 419,0 -1 478,4 -1 534,8 -1 551,6 -1 571,6 

Skatteintäkter 1 062,3 1 100,7 1 120,1 1 154,8 1 197,5 

Generella 
statsbidrag och 
utjämning 

398,9 391,3 417,0 402,1 403,3 

Verksamhetens 
resultat 

42,2 13,6 2,3 5,3 29,2 

Finansiella 
intäkter 

7,2 4,5 4,5 4,5 4,5 

Finansiella 
kostnader 

-0,7 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5 

Extraordinära 
kostnader 

     

Årets resultat 48,7 13,5 2,3 5,3 29,2 
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Balansbudget 

  
Bokslut 

2018 
Budget 2019 Budget 2020 VP 2021 VP 2022 

Immateriella 
anläggningstillgångar 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Mark,byggnader, tekniska 
anläggningar 

279,6 363,5 422,0 502,5 529,7 

Maskiner och inventarier 41,4 50,4 60,4 70,4 80,4 

Övriga materiella 
anläggningstill 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Materiella 
anläggningstillgångar 

321,0 413,9 482,4 572,8 610,1 

Finansiella 
anläggningstillgångar 

409,9 409,9 409,9 409,9 409,9 

Finansiella 
anläggningstillgångar 

409,9 409,9 409,9 409,9 409,9 

ANLÄGGNINGS-
TILLGÅNGAR 

730,9 823,8 892,3 982,8 1020,0 

BIDRAG TILL 
INFRASTRUKTUR 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Förråd, exploatering m.m. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Kortfristiga fordringar 129,6 129,6 129,6 129,6 129,6 

Kortfristiga placeringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassa och bank 235,0 155,7 155,5 155,2 185,2 

OMSÄTTNINGS-
TILLGÅNGAR 

365,3 286,0 285,8 285,5 315,5 

SUMMA TILLGÅNGAR 1 096,2 1 109,8 1 178,1 1 268,3 1 335,4 

Ingående eget kapital 642,3 691,0 704,6 706,8 712,0 

Årets resultat 48,7 13,5 2,3 5,3 29,2 

EGET KAPITAL 691,0 704,6 706,9 712,1 741,3 

Avsättning för pensioner 
mm 

106,3 106,3 106,3 106,3 106,3 

Övriga avsättningar 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 

AVSÄTTNINGAR 128,1 128,1 128,1 128,1 128,1 

Långfristiga lån 12,8 12,8 78,8 163,8 201,8 

Övriga kortfristiga skulder 264,3 264,3 264,3 264,3 264,3 

SKULDER 277,1 277,1 343,1 428,1 466,1 

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

1 096,2 1 109,8 1 178,1 1 268,3 1 335,4 

Ansvarsförbindelse      

Pensionsförpliktelse 
inklusive löneskatt 

537,5 517,2 497,7 481,8 465,8 

Borgensförbindelse 2 004,6 2 004,6 2 004,6 2 004,6 2 004,6 



28 
 

  

Kassaflödesanalys 

 
Bokslut 

2018 
Budget 

2019 
Budget 2020 VP 2021 VP 2022 

LÖPANDE VERKSAMHET      

Årets resultat 48,7 13,5 2,3 5,3 29,2 

Justering av- och 
nedskrivningar 

19,9 20,7 21,6 23,2 24,9 

Justering för gjord avsättningar -4,0     

Medel från verksamheten 
före förändring av 
rörelsekapital 

64,7 34,2 23,9 28,6 54,1 

Ökning/minskning kortfristiga 
fordringar 

5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ökning/minskning kortfristiga 
skulder 

18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

88,3 34,2 23,9 28,6 54,1 

INVESTERINGSVERKSAMHET      

Investering fastigheter och 
inventarier 

-59,6 -63,1 -61,1 -85,8 -21,2 

Investering vatten och 
renhållning 

-22,8 -47,5 -24,5 -48,8 -38,5 

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

Finansiell leasing -3,7 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 

Kassaflöde 
investeringsverksamhet 

-83,8 -113,6 -88,6 -137,6 -62,7 

FINANSIERINGSVERKSAMHET      

Långfristig skuld finansiell 
leasing 

-2,5     

Minskning av finansiell 
anläggningstillgång 

-0,6     

Ökning av långfristiga skulder 
investeringar vatten 

  24,5 48,8 38,5 

Ökning långfristiga skulder 
skattefinansierade 
investeringar 

  40,0 60,0  

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

-3,1 0,0 64,5 108,8 38,5 

      

Årets kassaflöde 1,3 -79,4 -0,2 -0,2 29,9 

      

Likvida medel vid årets 
början 

233,7 235,0 155,7 155,5 155,2 

      

Likvida medel vid årets slut 235,0 155,7 155,5 155,2 185,2 
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 Kanslienheten 
Ellinor Halldan 
 0581-810 31 
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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 

Kommunstyrelsen 
 

Brukningstaxa för VA 2020 för Lindesbergs kommun 
 

Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta brukningstaxa för VA 
2020 för Lindesbergs kommun. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen meddela 
föreskrifter om taxa. I taxan ska avgifternas belopp och hur avgifterna 
beräknas framgå. 
 
Sedan 2013 har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen använt sig av en 
arbetsform för att ha en långsiktig ekonomisk panering.  
 
Långsiktig ekonomisk planering används för att få resultaträkning, 
balansräkning och kassaflöde för de närmaste 15 åren.  
 
Syftet är att kunna planera en jämn taxeutvecklingsplan och att ha en bra 
översikt mot kommunen när det gäller nya investeringar. 

 
 

Henrik Arenvang  Ellinor Halldan 
Kommundirektör   Handläggare 
 
 
För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
  

 
Bilagor: 

Samhällsbyggnadsförbundet § 102 Brukningstaxa för VA-taxa 2020 



KS 2019/268-1







 

 

 

 



 

 

 

Anläggningsavgift Lindesberg  
Uppgifter från Svenskt Vatten  Bilaga 1 
Typhus A = Fastighet med friliggande enbostadshus, tomtyta 800 m2. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. 

Vattenförbrukning 150 m3/år. 

Typhus B = Flerbostadshus som är anslutet till vatten, spill- och dagvatten. 15 lägenheter, tomtyta 800 m2, 
vattenförbrukning 2 000 m3/år. 2 st parallellkopplade vattenmätare Qn=2,5 m3/h 

År 
Lindesberg Lomma Kristinehamn Avesta Ulricehamn Hällefors 

Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B 

2019 143 724 348 698 95 000 305 000 110 559 339 809 139 000 422 500 139 450 390 050 143 724 348 698 
2018 139 566 338 569 95 000 305 000 110 559 339 809 139 000 422 500 135 375 378 625 139 566 338 569 
2017 135 500 328 700 95 000 305 000 84 396 259 396 139 000 422 500 131 375 367 625 135 500 328 700 
2016 118 160 286 160 95 000 305 000 85 646 259 396 139 000 422 500 126 350 353 500 118 160 286 160 
2015 118 160 286 160 95 000 305 000 82 020 257 020 139 000 422 500 121 500 339 900 118 160 286 160 

 

År 
Ljusnarsberg Nora Staffanstorp Laholm Kiruna Mariestad 

Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B 

2019 143 724 348 698 143 724 348 698 144 000 564 000 155 500 442 500 175 000 504 000 193 112 505 354 
2018 139 566 338 569 139 566 338 569 144 000 564 000 155 500 442 500 175 000 504 000 193 112 505 354 
2017 135 500 328 700 135 500 328 700 105 002 475 814 136 000 388 000 175 000 504 000 143 196 374 490 
2016 118 160 286 160 118 160 286 160 105 002 475 814 118 800 342 800 175 000 504 000 105 645 276 977 
2015 100 444 243 244 118 160 286 160 92 376 403 164 103 500 296 000 175 000 833 000 105 645 276 977 

 



 

 

 

Nya investeringar Lindesberg             

Belopp i tkr             Bilaga 2 
               

Nya investeringar 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Överföringsledning mellan 
Löa-Vasselhyttan 

5 000                           

Fornaboda     7 000                       
Vedevåg-Högstaboda         2 000                   
Fanthyttan-Piparbäcken           13 000                 

Reservvattenledning mellan 
Lindesberg-Nora  

13 500                           

Avloppsreningsverk Lindesberg 2 000 2 000 15 000 15 000 13 000 13 000 13 000               
Verksamhetsområde Gusselby 3 000   3 000                       
Säkerhet Vattenverk 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Ledningsarbeten bl.a ökning av 
utbytestakten på befintligt 
ledningsnät och reparationer och 
underhåll av befintliga VA-
anläggningar 

12 000 13 000 13 000 14 000 12 000 12 000 12 000 13 000 13 000 13 000 14 000 14 000 14 000 14 000 

 



 

 

 

 

 

Brukningsavgifter för Typhus A (villa med en förbrukning på 150 m3/år) Lindesberg Bilaga 3 
 
Höjning % 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Fast avg   12% 12% 7% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 
Rörlig avg   12% 12% 7% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

 
Fast avg 3 339 3 740 4 188 4 482 4 661 4 847 5 041 5 243 5 453 5 725 6 011 6 312 6 628 6 959 7 307 
Rörlig avg 3 225 3 612 4 045 4 329 4 502 4 682 4 869 5 064 5 266 5 530 5 806 6 097 6 401 6 721 7 058 

Total avg/år inkl moms 6 564 7 352 8 234 8 810 9 163 9 529 9 910 10 307 10 719 11 255 11 818 12 409 13 029 13 680 14 365 

 
Höjn i kr inkl moms   788 882 576 352 367 381 396 412 536 563 591 620 651 684 

 

OBS! Avgifterna är framräknade under förutsättning att det blir samma procentuella höjning på alla taxor och samma fördelning mellan fast och rörlig avgift. 

 



 

 

 

Brukningsavgifter för Typhus A (villa med en förbrukning på  150 m3/år) Lindesberg 
Uppgifter från Svenskt Vatten  Bilaga 4 

År Lindesberg Avesta Lomma Kristinehamn Laholm Nora 

2019 6 564,00 5% 5 450,00 3% 6 322,00 8% 6 492,00 0% 6 525,00 0% 6 991,00 3% 
2018 6 222,00 5% 5 290,00 7% 5 877,00 0% 6 492,00 0% 6 525,00 5% 6 800,00 0% 
2017 5 919,00 3% 4 937,50 1% 5 877,00 0% 6 492,00 0% 6 225,00 5% 6 800,00 4% 
2016 5 736,00 6% 4 882,00 2% 5 877,00 5% 6 492,00 0% 5 930,00 3% 6 520,00 4% 
2015 5 406,00 4% 4 807,00 4% 5 595,00 0% 6 492,00 0% 5 768,00 6% 6 247,00 3% 

 

År Ljusnarsberg Mariestad Hällefors Staffanstorp Kiruna Ulricehamn 

2019 7 439,00 5% 7 454,50 5% 7 490,00 3% 7 505,00 3% 8 195,00 7% 9 172,25 3% 
2018 7 052,00 4% 7 130,50 3% 7 286,00 1% 7 286,00 0% 7 658,00 6% 8 900,00 3% 
2017 6 785,00 0% 6 903,00 4% 7 211,00 1% 7 288,00 5% 7 224,00 0% 8 650,00 4% 
2016 6 785,00 1% 6 644,00 10% 7 114,00 2% 6 939,00 0% 7 224,00 0% 8 325,50 4% 
2015 6 737,00 1% 6 039,00 0% 7 003,00 4% 6 939,00 0% 7 224,00 0% 8 006,00 4% 

 



 

 

 

Brukningsavgifter för Typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter och en förbrukning på  2 000 m3/år) 
Lindesberg 
Uppgifter från Svenskt Vatten  Bilaga 5 

År Lindesberg Avesta Staffanstorp Kristinehamn Mariestad Nora 

2019 58 360,00 7% 41 225,00 3% 50 593,00 3% 55 002,00 0% 60 975,00 5% 62 420,00 6% 
2018 54 712,00 6% 40 065,00 8% 49 117,00 0% 55 002,00 0% 58 315,00 3% 58 974,00 0% 
2017 51 574,00 4% 37 250,00 2% 49 136,00 5% 55 002,00 0% 56 456,00 4% 58 974,00 6% 
2016 49 694,00 6% 36 360,00 0% 46 784,00 0% 55 026,00 0% 54 343,00 10% 55 402,00 5% 
2015 47 006,00 6% 36 360,00 0% 46 784,00 0% 55 026,00 0% 49 395,00 0% 52 636,00 7% 

 

År Lomma Ljusnarsberg Laholm Hällefors Ulricehamn Kiruna 

2019 65 699,00 8% 67 756,00 9% 69 860,00 0% 70 218,00 2% 74 723,80 3% 81 500,00 7% 
2018 61 104,00 0% 62 384,00 5% 69 860,00 6% 68 640,00 1% 72 500,00 3% 76 156,00 6% 
2017 61 104,00 0% 59 596,00 1% 66 015,00 6% 67 688,00 1% 70 562,50 4% 71 837,00 0% 
2016 61 104,00 6% 59 258,00 2% 62 400,00 3% 66 978,00 2% 68 051,00 4% 71 837,00 0% 
2015 57 885,00 0% 58 280,00 4% 60 850,00 5% 65 646,00 5% 65 549,50 4% 71 837,00 0% 
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Kommunstyrelsen 
 

Anläggningstaxa för VA 2020 för Lindesbergs kommun 
 

Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta anläggningstaxa för VA 
2020 för Lindesbergs kommun. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:414) får kommunen meddela 
föreskrifter om taxa. I taxan ska avgifternas belopp och hur avgifterna 
beräknas framgå. 
 
Förslaget innebär att anläggningstaxan blir oförändrad. 
 
 

 
Henrik Arenvang  Ellinor Halldan 
Kommundirektör   Handläggare 
 
 
För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
 

 
Bilagor: 

Samhällsbyggnadsförbundet § 106 Anläggningstaxa för VA-taxa 2020 



KS 2019/269-1



 

 

 

 



 

 

 

Anläggningsavgift Lindesberg  
Uppgifter från Svenskt Vatten  Bilaga 1 
Typhus A = Fastighet med friliggande enbostadshus, tomtyta 800 m2. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. 

Vattenförbrukning 150 m3/år. 

Typhus B = Flerbostadshus som är anslutet till vatten, spill- och dagvatten. 15 lägenheter, tomtyta 800 m2, 
vattenförbrukning 2 000 m3/år. 2 st parallellkopplade vattenmätare Qn=2,5 m3/h 

År 
Lindesberg Lomma Kristinehamn Avesta Ulricehamn Hällefors 

Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B 

2019 143 724 348 698 95 000 305 000 110 559 339 809 139 000 422 500 139 450 390 050 143 724 348 698 
2018 139 566 338 569 95 000 305 000 110 559 339 809 139 000 422 500 135 375 378 625 139 566 338 569 
2017 135 500 328 700 95 000 305 000 84 396 259 396 139 000 422 500 131 375 367 625 135 500 328 700 
2016 118 160 286 160 95 000 305 000 85 646 259 396 139 000 422 500 126 350 353 500 118 160 286 160 
2015 118 160 286 160 95 000 305 000 82 020 257 020 139 000 422 500 121 500 339 900 118 160 286 160 

 

År 
Ljusnarsberg Nora Staffanstorp Laholm Kiruna Mariestad 

Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B 

2019 143 724 348 698 143 724 348 698 144 000 564 000 155 500 442 500 175 000 504 000 193 112 505 354 
2018 139 566 338 569 139 566 338 569 144 000 564 000 155 500 442 500 175 000 504 000 193 112 505 354 
2017 135 500 328 700 135 500 328 700 105 002 475 814 136 000 388 000 175 000 504 000 143 196 374 490 
2016 118 160 286 160 118 160 286 160 105 002 475 814 118 800 342 800 175 000 504 000 105 645 276 977 
2015 100 444 243 244 118 160 286 160 92 376 403 164 103 500 296 000 175 000 833 000 105 645 276 977 

 



 

 

 

Nya investeringar Lindesberg             

Belopp i tkr             Bilaga 2 
               

Nya investeringar 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Överföringsledning mellan 
Löa-Vasselhyttan 

5 000                           

Fornaboda     7 000                       
Vedevåg-Högstaboda         2 000                   
Fanthyttan-Piparbäcken           13 000                 

Reservvattenledning mellan 
Lindesberg-Nora  

13 500                           

Avloppsreningsverk Lindesberg 2 000 2 000 15 000 15 000 13 000 13 000 13 000               
Verksamhetsområde Gusselby 3 000   3 000                       
Säkerhet Vattenverk 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Ledningsarbeten bl.a ökning av 
utbytestakten på befintligt 
ledningsnät och reparationer och 
underhåll av befintliga VA-
anläggningar 

12 000 13 000 13 000 14 000 12 000 12 000 12 000 13 000 13 000 13 000 14 000 14 000 14 000 14 000 

 



 

 

 

 

 

Brukningsavgifter för Typhus A (villa med en förbrukning på 150 m3/år) Lindesberg Bilaga 3 
 
Höjning % 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Fast avg   12% 12% 7% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 
Rörlig avg   12% 12% 7% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

 
Fast avg 3 339 3 740 4 188 4 482 4 661 4 847 5 041 5 243 5 453 5 725 6 011 6 312 6 628 6 959 7 307 
Rörlig avg 3 225 3 612 4 045 4 329 4 502 4 682 4 869 5 064 5 266 5 530 5 806 6 097 6 401 6 721 7 058 

Total avg/år inkl moms 6 564 7 352 8 234 8 810 9 163 9 529 9 910 10 307 10 719 11 255 11 818 12 409 13 029 13 680 14 365 

 
Höjn i kr inkl moms   788 882 576 352 367 381 396 412 536 563 591 620 651 684 

 

OBS! Avgifterna är framräknade under förutsättning att det blir samma procentuella höjning på alla taxor och samma fördelning mellan fast och rörlig avgift. 

 



 

 

 

Brukningsavgifter för Typhus A (villa med en förbrukning på  150 m3/år) Lindesberg 
Uppgifter från Svenskt Vatten  Bilaga 4 

År Lindesberg Avesta Lomma Kristinehamn Laholm Nora 

2019 6 564,00 5% 5 450,00 3% 6 322,00 8% 6 492,00 0% 6 525,00 0% 6 991,00 3% 
2018 6 222,00 5% 5 290,00 7% 5 877,00 0% 6 492,00 0% 6 525,00 5% 6 800,00 0% 
2017 5 919,00 3% 4 937,50 1% 5 877,00 0% 6 492,00 0% 6 225,00 5% 6 800,00 4% 
2016 5 736,00 6% 4 882,00 2% 5 877,00 5% 6 492,00 0% 5 930,00 3% 6 520,00 4% 
2015 5 406,00 4% 4 807,00 4% 5 595,00 0% 6 492,00 0% 5 768,00 6% 6 247,00 3% 

 

År Ljusnarsberg Mariestad Hällefors Staffanstorp Kiruna Ulricehamn 

2019 7 439,00 5% 7 454,50 5% 7 490,00 3% 7 505,00 3% 8 195,00 7% 9 172,25 3% 
2018 7 052,00 4% 7 130,50 3% 7 286,00 1% 7 286,00 0% 7 658,00 6% 8 900,00 3% 
2017 6 785,00 0% 6 903,00 4% 7 211,00 1% 7 288,00 5% 7 224,00 0% 8 650,00 4% 
2016 6 785,00 1% 6 644,00 10% 7 114,00 2% 6 939,00 0% 7 224,00 0% 8 325,50 4% 
2015 6 737,00 1% 6 039,00 0% 7 003,00 4% 6 939,00 0% 7 224,00 0% 8 006,00 4% 

 



 

 

 

Brukningsavgifter för Typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter och en förbrukning på  2 000 m3/år) 
Lindesberg 
Uppgifter från Svenskt Vatten  Bilaga 5 

År Lindesberg Avesta Staffanstorp Kristinehamn Mariestad Nora 

2019 58 360,00 7% 41 225,00 3% 50 593,00 3% 55 002,00 0% 60 975,00 5% 62 420,00 6% 
2018 54 712,00 6% 40 065,00 8% 49 117,00 0% 55 002,00 0% 58 315,00 3% 58 974,00 0% 
2017 51 574,00 4% 37 250,00 2% 49 136,00 5% 55 002,00 0% 56 456,00 4% 58 974,00 6% 
2016 49 694,00 6% 36 360,00 0% 46 784,00 0% 55 026,00 0% 54 343,00 10% 55 402,00 5% 
2015 47 006,00 6% 36 360,00 0% 46 784,00 0% 55 026,00 0% 49 395,00 0% 52 636,00 7% 

 

År Lomma Ljusnarsberg Laholm Hällefors Ulricehamn Kiruna 

2019 65 699,00 8% 67 756,00 9% 69 860,00 0% 70 218,00 2% 74 723,80 3% 81 500,00 7% 
2018 61 104,00 0% 62 384,00 5% 69 860,00 6% 68 640,00 1% 72 500,00 3% 76 156,00 6% 
2017 61 104,00 0% 59 596,00 1% 66 015,00 6% 67 688,00 1% 70 562,50 4% 71 837,00 0% 
2016 61 104,00 6% 59 258,00 2% 62 400,00 3% 66 978,00 2% 68 051,00 4% 71 837,00 0% 
2015 57 885,00 0% 58 280,00 4% 60 850,00 5% 65 646,00 5% 65 549,50 4% 71 837,00 0% 
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Ellinor Halldan 
 0581-810 31 
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Kommunstyrelsen 
 

Avfallstaxa för 2020 för Lindesbergs kommun 
 

Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta avfallstaxa för 2020 för 
Lindesbergs kommun 
 
Ärendebeskrivning 

 
Enligt miljöbalken (1998:802 27 kap) får kommunen meddela föreskrifter om 
att avgifter ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande 
av avfall. 
 
2019 ändrades taxan för markbehållare vid flerbostadshus, till endast en fast 
avgift/år för restavfall och blandat avfall från att ha varit viktbaserad. 
 
Efter uppföljning och förenklad hantering av tömningen för markbehållare, 
har det visat sig att den mest rättvisa taxan för den här typen av tömning är en 
fast avgift per behållare oavsett avfallsslag. 
 
I förslaget innebär det att avgiften för hämtning av matavfall vid 
flerbostadshus för markbehållare inte kommer att vara per lägenhet utan en 
fast avgift per behållare/år, och att avgiften för restavfall och har sänkts. 
 
   
Henrik Arenvang  Ellinor Halldan 
Kommundirektör  Handläggare 
 
 
För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
 
Bilagor: 

Samhällsbyggnadsförbundet § 110 Avfallstaxa för VA-taxa 2020 
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AVFALLSTAXA 

för Lindesbergs kommun 
Taxan avser avgifter enligt 27 kap §§4-6  Miljöbalken. 
Taxan antogs 2019-XX-XX kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun och gäller 
från och med 2020-01-01. 

ALLMÄNT 
Avgifter för insamling, bortforsling och slutligt omhändertagande av hushållsavfall 
och därmed jämförbart avfall i Lindesbergs kommun utgår med de belopp och på de 
villkor som framgår av denna taxa och gällande Renhållningsordning.  

Angivna avgifter är inklusive mervärdesskatt.  

Avgiften avser årspris i kronor om inget annat anges. 

ADMINISTRATIVA REGLER 
Fastighetsinnehavare har skyldighet att anlita kommunen eller av kommunen 
utsedd entreprenör och skall betala avgifter enligt denna taxa. Med 
fastighetsinnehavare avses den som äger en fastighet eller den som enligt 1 kap 5§ 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen tillhandahåller gröna kärl för blandat avfall 
och brännbart avfall samt bruna ventilerade kärl för matavfall. 

Avfallstaxan är miljöstyrande och ska styra mot målen i avfallsplanen och i 
renhållningsordningen. Miljöbalken 27 kap 5§ ger kommunen möjlighet att ta ut 
avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas. 

För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller 
där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen besluta om särskilda avgifter i enlighet med 
grunderna för denna avfallstaxa och de grunder som anges i 27 kap 5§ miljöbalken. 

GRUNDAVGIFT OCH RÖRLIG AVGIFT 
Avgiften för ett abonnemang består av en grundavgift som tas ut per hushåll (ett 
eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet) och 
verksamhet samt en rörlig avgift som påverkas av abonnemangsval, antal behållare, 
behållarvolym, hämtningsintervall, dragväg med mera. 

Grundavgiften finansierar bland annat återvinningscentraler, avfallsplanering, 
farligt avfall, information och kundtjänst.
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VAL AV ABONNEMANG  

Fastighetsinnehavare får välja något av följande abonnemang: 

 

HÄMTNING AV MATAVFALL 

Abonnenten sorterar ut sitt matavfall som körs till central behandlingsanläggning och blir 
biogas och biogödsel. Restavfallet blir en ren brännbar fraktion. 

 

HEMKOMPOSTERING 

Abonnenten sorterar ut sitt matavfall och lägger det i en egen kompost. Resten hämtas som 
restavfall och körs till förbränning. Komposten måste vara sluten, skadedjurssäker och ska 
användas under hela hämtningsperioden. 

 

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL 

Abonnenten sorterar inte ut sitt matavfall utan lämnar matavfall och restavfall i samma kärl. 
Allt körs till förbränning. 

 

Utsortering av farligt avfall, ej brännbart avfall, förpackningar och returpapper ska 
ske oavsett val av abonnemang. 
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VILLA, helårsabonnemang (1-2 hushåll) 

Grundavgift 760 per hushåll 

Rörlig avgift 
Pris per kärl, beroende på storlek, abonnemanstyp och 
hämtningsintervall 

 

HÄMTNING AV MATAVFALL 

Matavfall, kärlvolym  140 L    

Varannan vecka  319    

Restavfall, kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L* 

Varannan vecka  523 834 1 134 1 677 

Var 4:e vecka  301    
 

HEMKOMPOSTERING 

Restavfall, kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L* 

Varannan vecka  523 834 1 134 1 677 

Var 4:e vecka  301    
 

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL 

Kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L* 

Varannan vecka  2 275 3 627 4 930 7 293 

* Hämtning beviljas av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

Ex. Hämtning av matavfall varannan vecka med ett 140 l kärl för restavfall 
760+319+523= 1 602 kr/år 
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FRITIDSHUS, hämtning vecka 18-41  

Grundavgift 610 per hushåll 

Rörlig avgift 
Pris per kärl, beroende på storlek, abonnemanstyp och 
hämtningsintervall 

 

HÄMTNING AV MATAVFALL 

Matavfall, kärlvolym  140 L    

Varannan vecka  231    

Restavfall, kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L 

Varannan vecka  294 469 637 942 

Var 4:e vecka  169    
 

HEMKOMPOSTERING 

Restavfall, kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L 

Varannan vecka  294 469 637 942 

Var 4:e vecka  169    
 

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL 

Kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L 

Varannan vecka  1 386 2 210 3 004 4 443 

 
Ex. Hämtning av matavfall varannan vecka med ett 140 l kärl för restavfall 
610+231+294= 1 135 kr/år 
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FLERBOSTADSHUS, helårsabonnemang  

Grundavgift 610 per hushåll 

Rörlig avgift 

Matavfallskärl: pris per hushåll 

Övriga kärl pris: per kärl, beroende på storlek, abonnemanstyp och 
hämtningsintervall 

 

HÄMTNING AV MATAVFALL  

Matavfall, kärlvolym  140 L 240 L   

3 gånger/vecka  88 88   

2 gånger/vecka  88 88   

1 gång/vecka  88 88   

Varannan vecka  88    

Restavfall, kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L 

3 gånger/vecka     18 619 

2 gånger/vecka     11 071 

1 gång/vecka  1 203 1 919 2 608 3 858 

Varannan vecka  523 834 1 134 1 677 

Var 4:e vecka  301    
 

HEMKOMPOSTERING 

Restavfall, kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L 

1 gång/vecka   1 919 2 608 3 858 

Varannan vecka  523 834 1 134 1 677 

Var 4:e vecka  301    
 

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL 

Kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L 

2 gånger/vecka     48 134 

1 gång/vecka   8 342 11 340 16 774 

Varannan vecka  2 275 3 627 4 930 7 293 

Hämtning tätare än varannan vecka beviljas av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 
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FLERBOSTADSHUS/VERKSAMHET, markbehållare, 
helårsabonnemang 

Grundavgift 610 per hushåll 

Rörlig avgift Pris per markbehållare 
 

HÄMTNING AV MATAVFALL 

Matavfall  0-5000 L    

1 gång/vecka  33 000    

Varannan vecka  14 348    

Restavfall, kärlvolym  0-5000 L    

1 gång/vecka  33 000     

Varannan vecka  14 348    
 

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL 

Kärlvolym  0-5000 L    

1 gång/vecka  143 477     

Varannan vecka  62 381    

Markbehållare tillhandahålls av fastighetsägaren. 
Tömning av markbehållare beviljas av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 
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VERKSAMHET, helårsabonnemang  

Grundavgift 610 per verksamhet 

Rörlig avgift 
Pris per kärl, beroende på storlek, abonnemanstyp och 
hämtningsintervall 

 

HÄMTNING AV MATAVFALL 

Matavfall, kärlvolym  140 L    

3 gånger/vecka  16 667    

2 gånger/vecka  9 910    

1 gång/vecka  3 453    

Varannan vecka  1 502    

Varannan vecka*  319    

Restavfall, kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L 

3 gånger/vecka     18 619 

2 gånger/vecka   5 506  11 071 

1 gång/vecka  1 203 1 919 2 608 3 858 

Varannan vecka  523 834 1 134 1 677 

Var 4:e vecka  301    
 

HEMKOMPOSTERING 

Restavfall, kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L 

1 gång/vecka   1 919 2 608 3 858 

Varannan vecka  523 834 1 134 1 677 

Var 4:e vecka  301    
 

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL 

Kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L 

2 gånger/vecka   24 038  48 134 

1 gång/vecka   8 342 11 340 16 774 

Varannan vecka  2 275 3 627 4 930 7 293 

Hämtning tätare än varannan vecka beviljas av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

* Gäller endast i kombination med 1 st 140 l kärl för brännbart avfall med hämtning 
varannan eller var 4:e vecka. 
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SLAMTÖMNINGSAVGIFTER 

Enskild avloppsanläggning töms enligt kommunens renhållningsföreskrift på slam 
minst en gång om året om inte dispens sökts för glesare hämtning. 

Tjänst 

Tömning enligt körturlista av brunn eller tank 

upp till 4 m³ och inkl 20 m slang (per tömning) 
1 168 

Tillägg för större volym (per m³) 236 

Tillägg för slangdragning (per meter) 23 

Tillägg för låst lock (per styck) 75 

Tillägg för akut extratömning inom 48 timmar (per tömning)* 1 362 

Tillägg för extra tömning, inom 7 dagar (per tömning) 662 

Framkörningsavgift om tömning inte kunnat ske (per tillfälle) 800 

Administrationsavgift vid byte av tömningsintervall (per tillfälle) 110 

Återfyllnad av slamavskiljare med vatten 0-4 kbm i samband med 
tömning (per tillfälle) 

1 000 

* Tömning utföres helgfri vardag. 
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TILLÄGGSAVGIFTER 

Tjänst 

Gångavståndstillägg över 5 meter (per meter)* 7,50 

Felsorteringsavgift (per kärl) 145 

Tvätt av kärl (per kärl)** 160 

Abonnemangsbyte/Byte av kärl/komplettering av kärl/intagning av 
kärl (per tillfälle) 

110 

Administrationsavgift vid ansökan av uppehåll (per tillfälle)  150 

Extrasäck vid ordinarie tömnigstillfälle (per säck)  190 

Överfullt kärl (per kärl) 100 

Framkörningsavgift för tömning av kärl (per tillfälle) 625 

Framkörningsavgift för tömning av markbehållare (per anläggning) 1 250 

Budad tömning av 140 l kärl inom 48 timmar (per kärl)*** 100 

Budad tömning av 240 l kärl inom 48 timmar (per kärl)*** 160 

Budad tömning av 370 l kärl inom 48 timmar (per kärl)*** 220 

Budad tömning av 660 l kärl inom 48 timmar (per kärl)*** 325 

Budad tömning av markbehållare 0-5000 l inom 48 timmar (per 
behållare)*** 

635 

Budning av latrinkärl som uppsamlats i engångsbehållare (per 
behållare) Behållare tillhandahålls av Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 

1 115 

* För kärl som placerats längre bort än 5 meter från stopplats för hämtningsfordon utgår en 
extra avgift per kärl och hämtningstillfälle för varje ytterligare meter. 

Vid beräkning av gångavstånd gäller att varje trappsteg som måste passeras räknas som 1 
meter. Passage genom olåst dörr (ej dörr till avfallsutrymme) räknas som 3 meter. Låst dörr 
som 8 meter. 

** Gäller endast vid beställning av minst 10 kärl samtidigt. 

 *** Tömning utföres helgfri vardag. 
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ÅTERVINNINGSCENTRAL, SÖDRA MÅLE 

Mottagningsavgifter vid återvinningscentral 

Tjänst Pris inkl moms 

Brandsläckare/Gastuber/Tryckkärl (st) 350 

Tryckimpregnerat trä (kg)* 2 

Besök på återvinningscentral (per besök 350  

* Över 100 liter ca 140 kg. 

** För fastighetsägare till verksamheter och flerbostadshus som är abonnenter och betalar 
grundavgift för avfallshämtning. 

Återvinningscentralen får besökas av fordon med tillkopplad släpkärra med en maximal 
totalvikt på 3,5 ton. 
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 Tillväxtförvaltningen 
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Kommunstyrelsen 
 

Taxa för försäljning av industrimark samt upphävande av tidigare 

taxa för industrimark 
 

Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta beslut om försäljning 
av mark enligt riktlinje för markanvisning (KS 2019/180). 
Beslutet medför att tidigare antagna beslut, KF §32/2015 samt KF 6/2003, 
upphävs. 
 
Ärendebeskrivning 

 
De beslut som antagits gällande försäljning/prissättning av mark inom 
Lindesbergs kommun anses inte längre överensstämma med marknadsvärdet.  
 
Ett exempel är norra industriområdet i Lindesbergs centralort. Där är priset 
bestämt till 85 kr/kvm inklusive anslutningsavgift. Området är inte 
färdigställt och byggs ut för varje ny etablering. Det har resulterat i att det är 
svårt att fastställa den egentliga kostnaden som området omfattas av och som 
borde ligga till grund för försäljningspriset. Området har dessutom problem 
med dagvatten och allt eftersom fler etableringar sker, kommer 
problematiken behöva utredas och lösas. Detta kommer kosta kommunen 
pengar som vi i dagsläget inte får igen i form av intäkter vid försäljning.   
 
För att motverka att kommunen säljer dels industrimark men även annan 
mark till en större kostnad än intäkt, föreslås försäljningen av mark att göras 
till ett pris som sätts utifrån riktlinjerna för markanvisning, dvs utifrån 
marknadsmässiga priser. Beslutet innebär att de gamla besluten om taxor 
upphävs. 
 
Kommunstyrelsen (KS §181/19) återremitterar ärendet för att titta efter en 
modell som motverkar spekulation, exempelvis liknande den i Örebro eller 
Kumla samt att priset ska täcka kostnaderna för exploateringen. 
 
Förtydligande efter återremiss 

 

För att motverka spekulationsköp har rutinen gällande upprättande av 
köpekontrakt reviderats tidigare i år. Tidigare har vite utgått om inte en 
byggnad uppförts inom två år. Svävarklausuler som dessa gäller enbart i två 
år enligt 4 kap 4§ jordabalken. Efter det är villkoret ogiltigt. När köpebrev 
upprättas, som görs när köpeskillingen är betald, kan köpet inte hävas och 
kommunen kan inte kräva tillbaka marken vilket blir problematiskt.  
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Idag villkoras köpet istället med bygglov. Det betyder att en handpenning om 
10 % betalas in av köpare i samband med att köparen och kommunen är 
överens om förutsättningarna för köpet. Tillträde till fastigheten ges när 
fastighetsbildning samt godkänt bygglov har beviljats. Den resterande 
köpeskillingen betalas på tillträdesdagen. Detta betyder att fastigheten inte 
överlåts förrän beviljat bygglov finns vilket är en indikation på att köparen 
faktiskt kommer att bygga. Är dessa särskilda krav inte uppfyllda inom två år 
enligt ovan, hävs köpet och marken är då fortfarande i kommunens ägo. 
Handpenningen betalas ej tillbaka.  
 
Kommunen motverkar också spekulationsköp genom att, genom detta beslut 
upphäva tidigare fasta markpriser och istället övergå till att, genom aktuella 
värderingar, sälja marken till marknadsmässiga priser. Det lönar sig då inte 
att köpa marken för att enbart sälja vidare eftersom marknadsvärdet 
överensstämmer med priset som betalas för fastigheten.  
 
För att motverka spekulationsköp har kommunen även tagit fram nya 
riktlinjer för markanvisning. En markanvisning görs när kommunen säljer 
mark, både planlagd och råmark. När en markanvisning ska göras beställer 
samhällsbyggnadsförvaltningen en värdering av området. Värderingen 
motsvarar värdet på området och görs av auktoriserade värderare.  
Kostnaden för värderingen kan inräknas försäljningspriset.  
 
Gällande exploateringskalkyler håller samhällsbyggnadsförvaltningen på att 
titta på en mall för detta. En exploateringskalkyl används för att beräkna om 
ett projekt är lönsamt eller inte, främst för försäljningen av bostäder men går 
att använda även i andra sammanhang. För att exploateringskalkyler ska 
kunna tillämpas måste antagna beslut om tidigare priser upphävas. 
Exploateringskalkyler grundar sig på att kostnaderna för ett projekt ska täcks 
av försäljningarna av marken. Kostnaderna i respektive projektet varierar, 
alltså varierar även priset vid försäljning. Enkelt förklarat sammanställs 
kommunens diverse kostnader för projektet vilket då motsvarar nollsumman 
för projektet, försäljningspriset. Är försäljningspriset lämpligt i förhållande till 
vad marknaden är villig att betala, kan projektet genomföras.  
 
Sammanfattningsvis har nya rutiner redan arbetats fram för att minska risken 
för spekulationsköp parallellt håller rutiner för exploateringskalkyler på att 
arbetas fram. En utvärdering av dessa rutiner föreslås göras längre fram för 
att då avgöra om en ytterligare utredning av andra kommuners modeller för 
spekulationsköp krävs. Det bör i så fall ges i form av ett separat uppdrag.  
 
I dagsläget anses inte att tid och resurser lämpligast bör läggas på detta då 
flera åtgärder redan genomförts samt att nya arbetssätt möjliggörs i samband 
med att tidigare beslut om fasta markpriser upphävs. 
 
Ärendets beredning 

 
Samhällbyggnadsförvaltningen tillsammans med Tillväxtförvaltingen har 
handlagt ärendet. 
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Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens motivering till beslut grundar sig i de nya 
riktlinjerna för markanvisning. 
 
Konsekvenser 

 
Beslutet innebär att prissättningen kan anpassas efter marknadens 
efterfrågan samt att kommunen bättre kan täcka eventuella kostnader som 
kan komma att uppstå för genomförandet av detaljplanen.   
 
 
Magnus Sjöberg  Mark- och exploateringsingenjör 
Förvaltningschef   Handläggare 
 
 
För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Tillväxtförvaltningen 
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Kommunstyrelsen  2019-10-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §181/19   Dnr: KS 2019/288 

 

Taxa för försäljning av mark samt upphävande av 

tidigare taxa för industrimark och tomtpriser 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att titta efter en 
modell som motverkar spekulation, exempelvis liknande den i 
Örebro eller Kumla samt att priset ska täcka kostnaderna för 
exploateringen. 
 
Ärendet ska behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde i 
november 2019. 

 
Ärendebeskrivning 

 
De beslut som antagits gällande försäljning/prissättning av 
mark inom Lindesbergs kommun anses inte längre 
överensstämma med marknadsvärdet.  

 
Ett exempel är norra industriområdet i Lindesbergs centralort. 
Där är priset bestämt till 85 kr/kvm inklusive anslutningsavgift. 
Området är inte färdigställt och byggs ut för varje ny etablering. 
Det har resulterat i att det är svårt att fastställa den egentliga 
kostnaden som området omfattas av och som borde ligga till 
grund för försäljningspriset. Området har dessutom problem 
med dagvatten och allt eftersom fler etableringar sker, kommer 
problematiken behöva utredas och lösas. Detta kommer kosta 
kommunen pengar som vi i dagsläget inte får igen i form av 
intäkter vid försäljning.  

 
För att motverka att kommunen säljer dels industrimark men 
även annan mark till en större kostnad än intäkt, föreslås 
försäljningen av mark att göras till ett pris som sätts utifrån 
riktlinjerna för markanvisning, dvs utifrån marknadsmässiga 
priser. Beslutet innebär att de gamla besluten om taxor upphävs 

 
Tillväxtutskottets förslag till beslut 

 

Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att anta beslut om försäljning av mark 
enligt riktlinje för markanvisning, under förutsättning att 
kommunfullmäktige antar riktlinje för markanvisning (KS 
2019/180). Beslutet medför att tidigare antagna beslut, KF 
§32/2015 samt KF §6/2003, upphävs. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Linda Svahn (S) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar 
ärendet för att titta efter en modell som motverkar spekulation, 
exempelvis liknande den i Örebro eller Kumla samt att priset ska 
täcka kostnaderna för exploateringen. 
 
Jonas Kleber (C) och Ulf Axelsson (V) föreslår bifall till Linda 
Svahn (S) förslag om återremiss. 
 
Irja Gustafsson (S) föreslår att ärendet ska behandlas vid 
kommunstyrelsens sammanträde i november 2019. 

 
Beslutsgång 

 

Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår följande beslutsgång: 
 

Först ställs förslaget om återremiss mot att ärendet ska avgöras 
idag. 

 
Om kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska behandlas idag 
tar ordförande därefter upp tillväxtutskottets förslag till beslut. 
 
Om kommunstyrelsen beslutar om återremiss tar ordförande 
därefter upp Irja Gustafsson (S) tilläggsförslag. 

 
Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången. 
 
Ordförande Irja Gustafsson (S) ställer förslaget om återremiss mot 
att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att återremittera ärendet. 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Irja 
Gustafsson (S) tilläggsförslag och finner att förslaget godkänns. 
_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 
 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 
 

Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för offentlig 
kontroll inom livsmedelslagstiftningen. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen är ansvarig kontrollmyndighet för att 
utföra offentlig livsmedelskontroll inom Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg och 
Hällefors kommuner. Kostnaderna för den offentliga livsmedelskontrollen ska 
täckas av avgifter.  
 
Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i 
kraft. Detta innebär att nuvarande taxa behöver ändras, eftersom den 
innehåller hänvisningar till nu gällande kontrollförordning (EG) 882/2004. 
 
Förslaget till ny taxa innehåller inte några förändringar i avgift, eller hur avgift 
kommer att tas ut, jämfört med nu gällande taxa. Den nya taxan är endast en 
formell justering med anledning av ändrad lagstiftning. 
 
Ärendets beredning 

 
Ärendet har hanterats i Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. 
 
 
Konsekvenser 

 
Förslaget till ny taxa innebär inte några ekonomiska konsekvenser för 
livsmedelsföretagen eller kommunerna. Detta eftersom det inte sker någon 
ändring av avgifterna i taxan eller hur avgifterna tas ut.  
 
Om beslut om ny taxa inte fattas är det oklart om avgifter för 
livsmedelskontrollen kommer att kunna tas ut efter den 14 december 2019. 
Detta innebär stora ekonomiska konsekvenser för 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen som inte kommer att kunna 
finansiera den offentliga livsmedelskontrollen, som myndigheten är skyldig 
att utföra. 
 
Om beslut om taxan fattas efter årsskiftet innebär det stora arbetsmässiga 
konsekvenser för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. Detta eftersom de 
årliga avgifterna då kommer att behöva tas ut enligt två taxor. Detta innebär 
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troligen att avgifterna till cirka 500 företag behöver räknas ut och faktureras 
manuellt. 
 
 
Henrik Arenvang  Marie Jonsson 
Kommundirektör  Handläggare 
 
 
För åtgärd: 

Kommunfullmäktige 
 
För kännedom: 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
Kostchef 
Medlemskommuner 
 
Bilagor: 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen. 
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2019-10-09 § 202. 



Lindesbergs kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen 

Sammanträdesprotokoll 2019 
Sammanträdesdatum 

2019-10-09 

Sida 
47(62) 

Justerandes sign 

§ Ärende 
202 Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

Beslut om taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen 

Dnr A-2019-39 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen föreslår att 
kommunfullmäktige i Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg och Hällefors 
kommuner antar taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen. 

Motivering till beslutet 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen är ansvarig kontrollmyndighet 
för att utföra offentlig livsmedelskontroll inom Lindesberg, Nora, 
Ljusnarsberg och Hällefors kommuner. Kostnaderna för den offentliga 
livsmedelskontrollen ska täckas av avgifter. 

Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 
2017 /625 i kraft. Detta innebär att nuvarande taxa behöver ändras, 
eftersom den innehåller hänvisningar till nu gällande 
kontrollförordning (EG) 882/2004. 

Förslaget till ny taxa innehåller inte några förändringar i avgift, eller 
hur avgift kommer att tas ut, jämfört med nu gällande taxa. Den nya 
taxan är endast en formell justering med anledning av ändrad 
lagstiftning. 

SKL (Sveriges kommuner och landsting) har tagit fram ett underlag till 
nya taxebestämmelser. Det nya underlaget bygger på tidigare underlag, 
men har uppdaterats med hänsyn till den nya kontrollförordningen. 
Med dessa ändringar kan kommunerna ta ut årsavgifter, avgifter för 
registrering samt avgifter för uppföljande inspektioner och befogade 
klagomål även i fortsättningen. Om taxan inte ändras är det oklart om 
avgifterna kommer att kunna tas ut efter den 14 december 2019. 
Anledningen till att ärendet inte tagits upp tidigare är att SKL:s 
underlag till taxan publicerades i slutet av september. 

Det är troligt att ett nytt beslut om taxa kommer att behöva tas under 
2020. Detta beror på ändringar i lagstiftning samt att Livsmedelsverket 
ser över modellen som styr hur avgifter tas ut inom livsmedelsområdet. 

Lagstöd 

Stöd för att ta ut avgifter finns i kontrollförordningen (EU) 2017 /625, 
Livsmedelslagen (2006:804) samt förordning (2006:1166) om avgifter 
för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter. 

Utdrags bestyrkande 
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Lindesbergs kommun 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Bergslagen 

Sammanträdesprotokoll 2 019 
Sammanträdesdatum 

2019-10-09 

Sida 

48(62) 

Justerandes sign 

Konsekvenser 

Förslaget till ny taxa innebär inte några ekonomiska konsekvenser för 

livsmedelsföretagen eller kommunerna. Detta eftersom det inte sker 
någon ändring av avgifterna i taxan eller hur avgifterna tas ut. 

Om beslut om ny taxa inte fattas är det oklart om avgifter för 
livsmedelskontrollen kommer att kunna tas ut efter den 14 december 
2019. Detta innebär stora ekonomiska konsekvenser för 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen som inte kommer att kunna 

finansiera den offentliga livsmedelskontrollen, som myndigheten är 
skyldig att utföra. 

Om beslut om taxan fattas efter årsskiftet innebär det stora 
arbetsmässiga konsekvenser för Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen. Detta eftersom de årliga avgifterna då kommer att behöva 
tas ut enligt två taxor. Detta innebär troligen att avgifterna till cirka 500 
företag behöver räknas ut och faktureras manuellt. 

Barnkonventionen 

Barnkonventionen har inte betydelse i detta beslut. 

Meddelas för åtgärd: 

Kommunfullmäktige i Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Hällefors 

Bilagor: 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 

Utdrags bestyrkande 
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 Förslag till beslut 
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Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen  Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
 
Kungsgatan 41 
711 30 LINDESBERG 

Administrativa enheten  
Marie Jonsson  
Tfn. 0581-81136  
info@sb-bergslagen.se  
  

 
 
Förslag till beslut om taxa för offentlig kontroll inom 

livsmedelslagstiftningen 

 
Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen föreslår att 
kommunfullmäktige i Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg och Hällefors 
kommuner antar taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen. 
 
Motivering till beslutet 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen är ansvarig kontrollmyndighet 
för att utföra offentlig livsmedelskontroll inom Lindesberg, Nora, 
Ljusnarsberg och Hällefors kommuner. Kostnaderna för den offentliga 
livsmedelskontrollen ska täckas av avgifter.  
 
Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 
2017/625 i kraft. Detta innebär att nuvarande taxa behöver ändras, 
eftersom den innehåller hänvisningar till nu gällande 
kontrollförordning (EG) 882/2004. 
 
Förslaget till ny taxa innehåller inte några förändringar i avgift, eller 
hur avgift kommer att tas ut, jämfört med nu gällande taxa. Den nya 
taxan är endast en formell justering med anledning av ändrad 
lagstiftning. 
 
SKL (Sveriges kommuner och landsting) har tagit fram ett underlag till 
nya taxebestämmelser. Det nya underlaget bygger på tidigare underlag, 
men har uppdaterats med hänsyn till den nya kontrollförordningen. 
Med dessa ändringar kan kommunerna ta ut årsavgifter, avgifter för 
registrering samt avgifter för uppföljande inspektioner och befogade 
klagomål även i fortsättningen. Om taxan inte ändras är det oklart om 
avgifterna kommer att kunna tas ut efter den 14 december 2019. 
Anledningen till att ärendet inte tagits upp tidigare är att SKL:s 
underlag till taxan publicerades i slutet av september.  
 
Det är troligt att ett nytt beslut om taxa kommer att behöva tas under 
2020. Detta beror på ändringar i lagstiftning samt att Livsmedelsverket 
ser över modellen som styr hur avgifter tas ut inom livsmedelsområdet. 
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Lagstöd 

Stöd för att ta ut avgifter finns i kontrollförordningen (EU) 2017/625, 
Livsmedelslagen (2006:804) samt förordning (2006:1166) om avgifter 
för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter. 
 
Konsekvenser 

Förslaget till ny taxa innebär inte några ekonomiska konsekvenser för 
livsmedelsföretagen eller kommunerna. Detta eftersom det inte sker 
någon ändring av avgifterna i taxan eller hur avgifterna tas ut.  
 
Om beslut om ny taxa inte fattas är det oklart om avgifter för 
livsmedelskontrollen kommer att kunna tas ut efter den 14 december 
2019. Detta innebär stora ekonomiska konsekvenser för 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen som inte kommer att kunna 
finansiera den offentliga livsmedelskontrollen, som myndigheten är 
skyldig att utföra. 
 
Om beslut om taxan fattas efter årsskiftet innebär det stora 
arbetsmässiga konsekvenser för Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen. Detta eftersom de årliga avgifterna då kommer att behöva 
tas ut enligt två taxor. Detta innebär troligen att avgifterna till cirka 500 
företag behöver räknas ut och faktureras manuellt. 
 
Barnkonventionen 

Barnkonventionen har inte betydelse i detta beslut.  
 
Meddelas för åtgärd: 

Kommunfullmäktige i Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Hällefors 
 
Bilagor: 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 
 
 
 
Marie Jonsson 
Enhetschef 



 
 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens kostnader för 
offentlig kontroll, prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet, 
livsmedelslagen (2006:804) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter 
för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av 
denna lagstiftning. 

Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel 
1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där det tappas ur 
kran till konsument,1 och 
2. snus och tuggtobak. 
 
2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för 
1. registrering av anläggning 
2. årlig offentlig kontroll 
3. uppföljande kontroll som inte var planerad 
4. utredning av klagomål 
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg 
6. importkontroll 
7. offentlig kontroll i övrigt 
 
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt 
livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas. 

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen efter handläggning. 

Timavgift 

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 985 kronor per timme kontrolltid. 
Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning eller i 
förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som 
anges i taxan. 

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för 
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt. 

Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För 
inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs 
vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, 
trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie 
timavgift. 

Avgift för registrering 

6 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för 1 timmes 
kontrolltid. 

                                                           
1 Där värdena skall iakttas enligt artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om 
kvaliteten på dricksvatten, ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 
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Årlig kontrollavgift 

7 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen 
(2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas. 

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen tilldelat 
eller beslutat för anläggningen och beräknas på det sätt som anges i bilaga 1. 

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras med 
timavgiften. 

8 § Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart 
oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska 
anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens 
kontrollbehov. 

9 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga avgiften ska betalas 
från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt 
avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. För det kalenderår registrering skett faktureras den 
årliga kontrollavgiften i efterskott och beräknas som timavgift enligt 5 § och i förekommande fall 
enligt 15 §. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. 

Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan kontrolltid, ska 
den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret. 

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som 
verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört. 

10 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar 
livsmedelsanläggningen (livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets början. 

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål 

11 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och 
som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig 
kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande 
efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för 
nämndens nedlagda kontrolltid enligt § 5 och för de faktiska kostnaderna för provtagning och 
analys av prover. 

Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att bristande 
efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas. 

Höjning eller nedsättning av avgift 

12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov 
eller övriga omständigheter, får Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen i ett enskilt ärende 
besluta ändra avgiften enligt denna taxa. 

Avgift exportkontroll 

13 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala avgift till 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive 
utfärdande av exportintyg, som föranleds av införselbestämmelser i tredje land. 

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5 
§. 

  



Avgift importkontroll 

14 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 §, betala avgift 
till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen för sådan särskild importkontroll som följer av 
förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land 
och de EU-bestämmelser som förordningen kompletterar. 

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5 
§, och nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av prover. 

Avgiftens erläggande och verkställighet 

15 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller faktura. 

Överklaganden 

Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen. 

Ikraftträdande 

Denna taxa träder i kraft den 14 december 2019. 

Bestämmelsen om timavgiften i 5 § första stycket ska dock börja tillämpas från och med den 1 
januari 2020. I ärenden där timavgift enligt 5 § ska debiteras tillämpas istället till och med den 
31 december 2019 tidigare beslutad timavgift (985 kr). Detsamma gäller ärenden som rör 
registreringar som inkommer till nämnden under denna period. 

 

  



Bilaga 1: Riskmodul 

Riskmodulen bygger på Livsmedelsverkets modell för riskklassning enligt föreskrifter om 
avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering (LIVSFS 2006:21). Årlig kontrolltid 
beräknas genom att addera den kontrolltid som följer av riskmodulen (tabell 1 nedan) och av 
informationsmodulen (tabell 2 nedan), varefter summan multipliceras med den tidsfaktor som 
följer av erfarenhetsmodulen (tabell 3 nedan). 

Tabell 1. Riskmodulen 

Riskklass Kontrolltid (timmar) 
1 26 
2 20 
3 14 
4 10 
5 6 
6 4 
7 2 
8 1 

 

Tabell 2. Informationsmodulen 

Orsak till kontrollbehov vid 
anläggningen 

Verksamhetens storlek  Kontrolltidstillägg 
(timmar) 

Utformar märkning samt märker 
/förpackar livsmedel 

a - mycket stor 
b - stor 

8 

c - mellan 
d - liten 

6 

e - mycket liten (I) 
f - mycket liten (II) 
g - ytterst liten 

2 

Utformar märkning men märker 
/förpackar inte 

Oberoende 
 

Tiden anpassas 
efter behov 

Utformar inte märkning men märker 
/förpackar livsmedel 

a - mycket stor 
b - stor 

4 

c - mellan 
d - liten 

3 

e - mycket liten (I) 
f - mycket liten (II) 
g - ytterst liten 

1 

Utformar presentation men märker 
/förpackar inte livsmedel 

Oberoende 
 

1 

Utformar presentation men märker 
/förpackar inte livsmedel 
(Dricksvatten) 

a - mycket stor 
b - stor 
c - mellan 
d - liten 

1 

e – mycket liten(I) 
g – ytterst liten 

0 

Utformar inte presentation och 
märker/förpackar inte 

Oberoende 0 

 

Tabell 3. Erfarenhetsmodulen 

Erfarenhetsklass A B C 
Tidsfaktor 0,5 1 1,5 
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Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Riktlinje för investeringar 
 

Förslag till beslut 

 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 anta riktlinje för investeringar i Lindesbergs kommun. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Revisorerna i Lindesbergs kommun genomförde 2017 en granskning av 
styrning, kontroll och uppföljning av projekt och investeringar. Där framkom 
att riktlinjen för investeringar behövdes uppdateras. Rutinerna för ätor 
behöver stärkas och att det saknas ett ändamålsenligt systemstöd. Det har 
även skett en uppföljning av granskningen och där framkom att alla åtgärder 
inte var genomförda.  

Riksdagen beslutade hösten 2018 om en ny kommunal bokförings-och 
redovisningslag, lag om kommunal bokföring och redovisning. Den nya ska 
tillämpas from 2019. 

Nu har riktlinjen uppdaterats utifrån ny lagstiftning, rutinerna för ätor har 
tydligt gjorts. De skall rapporteras till kommunstyrelsen när det uppkommer, 
behovsrapporten för investeringar är uppdaterad så det skall finnas med en 
kalkyl av kostnader för investeringar och vad huvudsyftet med investeringen 
är (ny verksamhet, kvalitetshöjande, reinvestering, miljö/klimat eller 
lagkrav). Ett ändamålsenligt system kommer att införas i början på 2020 och 
det blir en modul i Stratsys. 

 
 
 
Gunilla Sandgren  Anette Persson 
Ekonomichef  Handläggare 
 
 
För åtgärd: 

Alla nämnder och förvaltningar 
Ekonomienheten 
Lindes Stadshus AB 
 
 
Bilagor: 
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 1 Syfte 

Dessa riktlinjer för redovisning, beslutsfattande och handläggning av anläggningstillgångar 
(investeringar) syftar till att skapa effektivitet i ekonomisk planering, uppföljning och att i det 
samlade resursutnyttjandet även förtydliga beslutsprocessen samt roller, ansvar och 
befogenheter i arbetsprocessen. Riktlinjen följs av de kommunala bolagen i tillämpliga delar. 
Förutom dessa rekommendationer tillämpar kommunen även Rådet för Kommunal 
Redovisnings rekommendationer (R3, R4) avseende redovisning av anläggningstillgångar. 
 
Investeringsprocessen i kommunen är väsentlig ur flera aspekter: 

 Att ”rätt” investeringar genomförs, d v s de investeringar 
som är mest angelägna utifrån verksamheternas 
nuvarande behov och framtida kända förändringar bör i 
första hand genomföras. 

 Investeringar ska bygga på bra beslutsunderlag och 
korrekta kalkyler med kommun- och 
medborgarperspektivet i främsta fokus. Det måste finnas 
ett tydligt samband mellan planerad investering och den 
förväntade nyttan, vilket behöver belysas i 
beslutsunderlagen. 

 Ansvarsfrågan, vem beslutar om vad i processen. 
 Effektiva arbetsprocesser och bra samverkan. 

 
2 Målsättning 

Målsättningen är att förtydliga beslutsprocessen samt roller, ansvar och befogenheter i 
arbetsprocessen. Riktlinjerna gäller för samtliga kommunala verksamheter inom kommunen 
och har som målsättning att: 

 stärka kommunfullmäktige som ägare av kommunens 
anläggningar, oavsett om den bedrivs i bolag, förbunds 
eller i förvaltningsform. 

 belysa att kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar. 
 kommunens verksamhetslokaler används på ett rationellt 

sätt utifrån ett helhetsperspektiv. 
 verka för en långsiktighet i lokalförsörjningsfrågor samt 

en väl fungerande samverkan mellan nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag. 

 säkerställa en så rättvisande redovisning som möjligt. 

 säkerställa kontinuerligt arbete med att åstadkomma 

produktiva och effektiva lokaler för kommunens 

verksamheter. 

 styra mot en optimal hushållning med kommunens 
verksamhetsresurser med minsta möjliga miljöpåverkan. 
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3  Omfattning 

Riktlinjerna omfattar områdena: 
 Organisation och ansvarsfördelning 
 Redovisning av anläggningstillgångar; definitioner, 

anskaffning, försäljning, underhåll, 
verksamhetsanpassning 

 Regler för materiella anläggningstillgångar inom 
kommunen 

4 Organisation och ansvarsfördelning   

Lokaler, bostäder och infrastruktur utgör en grundläggande förutsättning för att kommunens 
verksamheter ska kunna ge en god service till sina invånare. Därför ligger det ett stort ansvar 
på politiker, beslutsfattare och tjänstemän att beståndet av lokaler utvecklas och underhålls 
så att kommunens kärnverksamheter kan bedrivas effektivt i miljöer som verkar 
inspirerande och utvecklande. Ett fastighetsbestånd av denna storlek kräver stora resurser 
och långsiktiga och genomtänkta strategier för lokalanvändning, förvaltning och 
investeringar. 
 

 Kommunen och de kommunala bolagen 

Kommunfullmäktige har i sitt beslut angående inriktning av fastighetsägande mellan 
kommunen och de kommunägda bolagen sagt att Lindesbergsbostäder AB (LIBO) ansvarar 
för bostadsfastigheterna och Fastigheter i Linde AB (FALAB), för verksamhetslokalerna.  
 

 Ansvars- och befogenhetsfördelning 

Det åligger alla kommunala verksamheter att aktivt söka möjligheter för effektivisering av 
lokalanvändningen och medverka till att beslutade lokaleffektiviseringar genomförs så att 
utrymmen kan avvecklas eller frigöras för annan användning. 
 

 Kommunfullmäktiges ansvar 

Kommunfullmäktige är ägarföreträdare för kommunens fastigheter och huvudansvarig för 
kommunens lokalförsörjning och lokalanvändning. I ansvaret ingår att besluta om 
ägardirektiv, policys, mål och strategier för lokalförsörjningen och lokalanvändningen, samt 
vilka styrmedel som ska användas för att nå målen. Kommunfullmäktige gör en långsiktig 
bedömning av kommunkoncernens framtida lokalbehov. Särskilda samordningsmöjligheter 
belyses och beaktas. Kommunfullmäktige beslutar årligen om en femårig investeringsplan i 
samband med budgeten. 
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 Kommunstyrelsens ansvar 

Kommunstyrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning för god ekonomisk hushållning. 
 
FALAB (Fastigheter i Linde AB) har ett övergripande ansvar för att kommunens 
verksamhetslokaler används på ett rationellt sätt utifrån ett helhetsperspektiv och har som 
uppdrag att: 

 Erbjuda ändamålsenliga lokaler för kommunens 
verksamheter genom ny/om- och tillbyggnad, förvärv och 
förhyrning. 

 Vidmakthålla det egna fastighetsbeståndet genom effektiv 
upplåtelsehantering, planerat underhåll samt rationell 
drift och skötsel. 

 Förädla och anpassa det egna fastighetsbeståndet vid 
verksamhetsförändringar samt på grund av teknik- och 
miljökrav för ett effektivt och flexibelt lokalutnyttjande. 

 Genom en nära dialog med hyresgästerna bilda sig en god 
uppfattning om de långsiktiga lokalbehoven, avseende 
såväl yta som kvalitet. 

 Avveckla överflödiga lokaler genom övergångsuthyrning, 
försäljning och/eller rivning. 

 
 Lokalresursgruppen  

För att göra riktiga satsningar och prioriteringar utifrån ett strategiskt perspektiv och en 
ökad samordning av kommunens fastighetsbestånd finns lokalresursgruppen.  

 
Brukande nämnders ansvar 

Kommunens nämnder och förvaltningar är nyttjare av lokalerna och bär kostnaderna för 
nyttjade lokaler. Kommunens nämnder ansvarar för att planera sin verksamhet. Nämnderna 
ska tillsammans med förvaltningschefen, hitta så långsiktiga och ändamålsenliga 
lokallösningar som möjligt och genomföra lokaleffektiviseringar i syfte att minska 
kommunens samlade kostnader för lokaler. 
 
Varje nämnd har ansvar för att bedöma det lokalbehov som fordras för att nämnden ska klara 
sina åtaganden på kort och längre sikt. Bedömningen grundas på de prognoser och analyser 
som förvaltningen genomför. Investeringsbehov behandlas i budgetprocessen, såvida inte 
särskilda omständigheter råder. 
 

De kommunala bolagens ansvar 

De kommunala bolagen samverkar i lokalförsörjningen till största möjliga 
kommunnytta, vilket framgår i respektive bolags ägardirektiv. Planering av lokaler och 
bostäder ska ske inom kommunkoncernen så att inte suboptimeringar sker i kommunens 
fastighetsbestånd. 
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5 Redovisning av anläggningstillgångar 

(investeringar) 

En investering innebär en anskaffning av anläggningstillgång, d v s en tillgång för långsiktigt 
bruk eller innehav. Dessa riktlinjer omfattar investeringar i mark, byggnader och tekniska 
anläggningar och investeringar i maskiner och inventarier. 
 
De allmänna reglerna för kommunen vad gäller anläggningstillgångar framgår av 7 kapitlet 
lagen (2018:597) om kommunal redovisning. Nedan görs en genomgång av lagstiftningen och 
de tillämpningar som gäller inom kommunen.  För de kommunala bolagen gäller 
aktiebolagslagen och K3 och hanteras av bolagen i sina riktlinjer. 
 

 Vad är en anläggningstillgång (investering)? 

Med anläggningstillgång (investering) förstås tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk 
eller innehav. Med omsättningstillgång förstås annan tillgång av kortsiktig karaktär. Det är 
avsikten med innehavet som ska styra klassificeringen i balansräkningen.  
 
Som anläggningstillgång redovisas sådan tillgång som  

 är avsedd för stadigvarande bruk 

 har en nyttjande period om minst tre år 

 inte är av ringa eller väsentlighetsvärde värde (ett basbelopp 

46 500 exklusive moms, under 2019) 

Med ringa värde menas en total anskaffningskostnad på ett basbelopp (ett basbelopp = 46 
500 kr exklusive moms, under 2019). För de kommunala bolagen gäller andra 
beloppsgränser.  
 

Anläggningstillgångar delas enligt Redovisningslagen upp i; 
 Immateriella tillgångar 
 Materiella tillgångar 
 Finansiella tillgångar 

 
Immateriella tillgångar 

En immateriell anläggningstillgång är en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form. 
En tillgång är identifierbar om den är avskiljbar, det vill säga det går att avskilja eller dela den 
och sälja, överlåta, licensiera, hyra ut eller byta den, antingen enskilt eller tillsammans med 
hänförligt avtal, tillgång eller skuld såsom patent eller licens, eller uppkommer ur 
avtalsenliga eller andra juridiska rättigheter, oavsett om dessa rättigheter är överlåtbara eller 
avskiljbara från kommunen eller från andra rättigheter eller förpliktelser såsom tillstånd, 
koncessioner eller nyttjanderättigheter. För att en tillgång ska vara en immateriell 
anläggningstillgång krävs att den förväntas ge upphov till framtida ekonomiska fördelar, 
antingen i form av intäkter eller som kostnadsbesparingar, är en resurs över vilken 
kommunen har kontroll, vilket innebär förmåga att säkerställa att framtida ekonomiska 
fördelar kommer kommunen till del och att andras förmåga att få del av dessa fördelar kan 
begränsas. En utgift som enbart ger upphov till ökad servicepotential ska inte redovisas som 
en immaterielltillgång. 
Nyttjandeperioden för en immateriell anläggningstillgång som avses i ska uppgå till högst 
fem år, om inte en annan längre tid med rimlig grad av säkerhet kan fastställas. 
Anskaffningsvärdet för en immateriell anläggningstillgång är summan av de utgifter som 
uppkommer från och med den tidpunkt då tillgången först uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som immateriell anläggningstillgång. Anskaffningsvärdet för en immateriell 
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anläggningstillgång är summan av de utgifter som uppkommer från och med den tidpunkt då 
tillgången först uppfyller kriterierna för att klassificeras som immateriell anläggningstillgång. 
Utgifter för en immateriell anläggningstillgång som har kostnadsförts tidigare räkenskapsår 
får inte ingå i anskaffningsvärdet för en tillgång. 
 

 Materiella tillgångar 
De materiella tillgångarna uppdelas i; 

 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 
 Maskiner och inventarier 
 Övriga materiella anläggningstillgångar 

 
Mark: Den del av fastighetsvärdet som utgör markvärdet ska i princip inte avskrivas då mark 
förutsätts ha en obegränsad livslängd och ett bestående värde. Om fastigheten förvärvas 
genom inköp och består av både mark och byggnad fördelas inköpsvärdet på mark och 
byggnad genom proportionering utifrån t ex taxeringsvärde, ortspris eller råmarkspris. Även 
lagfartskostnaden ska fördelas på mark och byggnad.  
 
Tomtmark som avses försäljas kommande år och som finns bokförd som anläggningstillgång 
ska per bokslut året innan omklassificeras till omsättningstillgång, eftersom syftet med 
tillgången inte längre är att den ska innehas för stadigvarande bruk. 
 Vid därpå följande räkenskapsårs slut, ska denna omsättningstillgång, liksom alla andra 
omsättningstillgångar, värderas enligt lägsta värdets princip. 
 

Mark- och tekniska anläggningar: 

Med mark- och teknisk anläggning avses på marken uppförda anordningar av permanent 
natur. Hit räknas; 

 markarbeten genom vilken marken görs plan eller fast, 
röjning, schaktning och torrläggning av marken. 

 olika anläggningar som vägar, gator, parkeringsplatser, 
fotbollsplaner, parker, planteringar och dylikt, 

 vatten- och avloppsnät samt brunnar, källare och tunnlar i 
den mån de inte vid eventuell fastighetstaxering är att 
hänföra till byggnad. 
 

Med hänsyn till att mark- och tekniska anläggningar i motsats till mark regelmässigt ska bli 
föremål för avskrivningar ska dessa redovisas på sådant sätt att de går att särskilja. Det går 
inte att komma ifrån att det i enskilda fall kan uppstå gränsdragningsproblem mellan de olika 
rubrikerna byggnad, mark och markanläggning. De väsentligaste är dock att samma principer 
för klassificering tillämpas över åren så att en analys av utvecklingen underlättas. 
 

Byggnader: 

Som byggnad betraktas civilrättsligt inte enbart hus utan också en rad mer eller mindre 
likartade konstruktioner såsom broar, vattentorn, cisterner m.m. Det är således fråga om en 
uppförd konstruktion med vissa krav på storlek och varaktighet. Mindre anläggningar för 
tillfälligt bruk såsom uppförda skjul och anordningar avsedda att förflyttas mellan olika 
platser anses inte utgöra byggnader. 
 
Till byggnad hör en rad föremål i egenskap av tillbehör till själva byggstommen. Som sådana 
tillbehör räknas bl. a; 

 fast inredning som avbalkningar, ledstänger m.m. 
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 ledningar för uppvärmning, belysning och luftväxling samt 
vatten, avlopp och liknande 

 sådant som är inmurat eller fast anbringat i väggar, tak och 
golv 

 sådant som avser stadigvarande bruk för byggnaden, t.ex. 
dörrar, fönster, spisar, sanitär utrustning m.m. 

 
När det gäller gränsdragning mot inventarier utgörs byggnaden av byggnadsstommen med 
stomkompletteringar och installationer samt sådant till byggnaden hänförlig fast utrustning 
(byggnadsinventarier) som är nödvändig för byggnadens allmänna funktioner. Med 
stomkompletteringar avses t ex mellanväggar, dörrar, fönster och ytskikt i form av 
golvmattor och väggbeklädnader. Exempel på installationer är ledningar för uppvärmning, 
belysning, ventilation, kylskåp och spisar. 
En byggnad blir under sin livstid föremål för mer eller mindre omfattande 
ändringsarbeten. När det gäller utgifter för mer genomgripande förändringsarbeten, som 
innebär att byggnaden kommer att användas för ett helt annat ändamål än vad som 
ursprungligen avsetts, ska dessa klassas som investering om det innebär att värdet ökar på 
byggnaden. T ex om en lagerlokal byggs om till kontor skall detta troligen klassas som en 
investering. Men en ny vägg eller en riven vägg i en befintlig byggnad, innebär inte per 
automatik att byggnadens värde ökar. En noggrann bedömning måste göras i varje särskilt 
fall, ansvariga vid en sådan bedömning bör vara personer med ekonomisk och 
fastighetstekniskkompetens.  Detsamma gäller förhållandet vid utbyte av mer väsentliga 
delar av en byggnads grundkonstruktion. 
Byggnader som avses försäljas kommande år och som finns bokförd som anläggningstillgång 
ska per bokslut året innan om klassificeras till omsättningstillgång, eftersom syftet med 
tillgången inte längre är att den ska innehas för stadigvarande bruk. Vid därpå följande 
räkenskapsårs slut, ska denna omsättningstillgång, liksom alla andra omsättningstillgångar, 
värderas enligt lägsta värdets princip. 
 

Maskiner och inventarier (icke fast utrustning): 

Till maskiner/inventarier räknas fordon, maskiner och inventarier för stadigvarande bruk. 
För att ett förvärv av inventarier/maskiner ska klassas som anläggningstillgång gäller 
beräknad livslängd om minst tre år och att investeringen uppgår lägst till ett basbelopp (2019 
= 46 500 kr exklusive moms). För de kommunala bolagen gäller andra beloppsgränser. 
 
Vid ”första gångs investering” betraktas anskaffningen som en anläggningstillgång om det 
samlade värdet av investeringen uppgår till minst ett basbelopp. Detta innebär att när det 
gäller anskaffning av flera inventarier, med ett naturligt samband, räknas anskaffningsvärdet 
utifrån det samlade anskaffningsvärdet för dessa investeringar oavsett om respektive del 
överstiger basbeloppet eller inte, t.ex. inventarieutrustning till ny verksamhet. Motsvarande 
gäller också anskaffningar som kan anses vara ett led i en större inventarieinvestering. 
 
Om anskaffningsvärdet för varje separat del vid reinvestering understiger ett basbelopp men 
värdet av det samlade investeringen uppgår till tio basbelopp (2019 = 465 000 kr exklusive 
moms), ska förvärvet betraktas som en anläggningstillgång och därmed läggas upp på plan 
för avskrivning, t ex, reinvestering samlingsköp sängar till särskilt boende. För de 
kommunala bolagen gäller andra beloppsgränser. 
Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde (underskrider ett basbelopp 46 500 kr 
exklusive moms) och antas ha en nyttjandeperiod om högst tre år de behöver inte aktiveras 
och blir inte föremål för avskrivningar, utan kostnadsförs i sin helhet i samband med 
anskaffningen. 
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En förteckning över samtliga inventarier är inte nödvändig varför möbler och liknande 
utrustning normalt inte behöver förtecknas.  
Inventarieförteckningen inriktas istället på vissa varugrupper som är stöldbegärliga. Som 
stöldbegärliga inventarier räknas bla TV, kameror, övrig teknisk utrustning, filmutrustning, 
musikinstrument, verkstadsmaskiner mm. 
Övriga inventarier förtecknas i den omfattningen det bedöms nödvändigt ur verksamhetens 
behov. För att förtecknas bör värdet på dessa inventarier överstiga 0,25 prisbasbelopp. 
(11 625 kr 2019). Om årtal och inköpspris inte är kända när förteckningen upprättas kan 
dessa uppgifter inte anges. Då anges ett uppskattas belopp och noteras med ett U i 
förteckningen.  
Ekonomienheten skickar i samband med årsbokslutet ut en kopia på föregående års 
förteckning för uppdatering. Verksamhetschefen eller den verksamhetschefen utser, är 
ansvarig för att inventarieförteckningar upprättas och hålls aktuell samt att den skickas 
tillbaka till ekonomienheten. 
 

Avyttring av inventarier och utrustning 

Med avyttring avses försäljning, bortskänkning eller skrotning. Med inventarier avses möbler, 
maskiner, fordon mm som ägs av kommunen. Med utrustning avses inventarier av mindre 
värde, tex, handverktyg, kameror, husgeråd mm. 
 
Varje nämnd beslutar om avyttring av inventarier och utrustning. Avyttring under ett 
prisbasbelopp ses som verkställighet och särskilt beslut behöver inte fattas. Nämnden kan 
delegera rätten att besluta om avyttring av inventarier och utrustning.  
 
Extern försäljning av inventarier och utrustning får endast ske om det inte finns något behov 
av utrustningen inom kommunens verksamheter. Detta ska alltid undersökas innan en 
försäljning påbörjas. Försäljning till extern part ska ske offentligt på ett affärsmässigt sätt och 
till ett marknadsmässigt pris. Försäljning direkt till anställda eller förtroendevalda ska 
undvikas. 
 
 Extern försäljning kan ske på olika sätt: 
1. Genom annonsering på kommunens intranät (under fem tusenkronor) 
2. Genom annonsering på kommunens hemsida eller i lokala medier, blocket etc.  
3. Genom anbudsförfarande vid försäljning av större omfattning (1,5 gånger 
prisbasbeloppet), aktuell upphandlad auktionsaktör. 
 
Vid extern försäljning ska betalning i första hand ske mot utställd faktura och leverans bör 
ske först efter mottagen betalning. Kontant betalning bör undvikas men får tas emot efter att 
överenskommelse gjorts med ekonomienheten. Kvitto på köpet ska alltid lämnas till köparen. 
Kvittokopia och dokumentation ska sparas som räkenskapsmaterial. 
 
Försäljning av inventarier och utrustning ska alltid eftersträvas när inventarier och 
utrustning skall avyttras. Egendomen får skrotas eller bortskänkas om: 

 Det inte finns något marknadspris eller efterfrågan på 

inventarierna/utrustningen 

 Inventarierna/utrustningen är i så dåligt skick att det inte är 

ekonomiskt försvarbart att ställa den i ordning än vad en 

försäljning skulle kunna inbringa. 
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Bortskänkning ska företrädesvis ske till ideella föreningar inom kommunen eller annan 
välgörenhet. Försäljningsintäkten ska alltid redovisas i kommunens räkenskaper och tillförs 
respektive nämnd. I det fall det, vid extern försäljning finns ett kvarvarande bokfört värde 
belastas respektive nämnd med nedskrivningskostnaden. 
Såväl intern som extern avyttring ska anmälas till ekonomienheten för hantering i 
anläggningsregistret. 
 
Övriga materiella tillgångar: Övriga materiella tillgångar omfattar t ex antikviteter, 
konstföremål m.m. 
 

 Finansiella anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar är t ex aktier, andelar och långfristiga fordringar. Dessa 
tillgångar behandlas och regleras i kommunens finanspolicy.  
 

Anskaffningsvärde av anläggningstillgångar 

Enligt huvudregeln i lagen om kommunal redovisning tas anläggningstillgångar upp i 
balansräkningen till belopp motsvarande utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning 
(anskaffningsvärde). I anskaffningsvärdet för en förvärvad tillgång ska räknas in, utöver 
inköpspriset, utgift som är direkt hänförliga till förvärvet. Direkt hänförliga utgifter till 
förvärvet är sådana utgifter som krävs för att få tillgången på plats och i skick för att nyttjas 
för sitt ändamål, beräknade utgifter för nedmontering och bortforsling av tillgången och 
återställande av plats där tillgången varit installerad eller uppförd.  
 I anskaffningsvärdet av en tillverkad tillgång ska räknas in, utöver sådana kostnader som 
direkt kan hänföras till produktionen av tillgången, en skälig andel av indirekta 
tillverkningskostnader. De utgifter som aktiveras ska följaktligen vara direkt hänförliga, eller 
ha en nära anknytning till tillverkningen av tillgången samt bidra till tillgångens framtida 
värde och/eller servicepotential. Detta innebär att utgifter som kommer att finnas kvar även 
efter det att investeringsprojektet har fullföljts och inte kan hänföras till tillverkningen av 
någon annan tillgång inte ska aktiveras som en del av investeringen.  
Löner för personal som arbetar med att utveckla eller iordningsställa anläggningstillgångar 
ska tas med i anskaffningsvärdet. Endast löneutgift inklusive sociala utgifter, för den 
nedlagda arbetstiden tas med. Detta kräver att tidsredovisning sker. Vid användning av egna 
maskiner vid tillverkning eller uppförande av anläggningstillgång bör förutom direkta 
kostnader, skälig andel av avskrivningar på dessa maskiner aktiveras.  
Utgifter som tillsammans med inköpspriset ska ingå i anskaffningsvärdet av en materiell 
tillgång förutsatt att de är direkt hänförliga till förvärvet: 

 iordningsställande av plats eller område för installation 

 leverans och hantering 

 installation 

 konsulttjänster såsom arkitekt-, ingenjörs- och juristtjänster 

 lagfart  

 återställningsutgifter som uppfyller kriterierna för avsättning 

 
Utgifter som inte skall ingå i anskaffningsvärdet: 

 administration och andra allmänna omkostnader, såvida de inte är direkt 

hänförliga till förvärvet eller produktionen av tillgången 

 utbildning av personal som ska använda den nya tillgången 

 provkörning och intrimning, eller andra löpande driftförluster som uppstår i 

ett inledningsskede innan anläggningen når planerad driftsnivå 
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 hyra av moduler/baracker, i vilka verksamheten bedrivs under 

ombyggnationer eller uppförande av fastighet 

 rivning, sanering eller utrangering av egna tillgångar som tidigare använts i 

den egna verksamheten 

 utgifter för reparation och underhåll av en materiell anläggningstillgång 

som syftar till att vidmakthålla tillgångens egenskaper, men som inte avser 

anskaffning av resurser som motsvarar definitionen av en tillgång, ska 

redovisas som en kostnad den period de uppkommer  

 
 När det gäller anskaffning av flera inventarier, med ett naturligt samband, räknas 
anskaffningsvärdet utifrån det samlade anskaffningsvärdet för dessa inventarier. 
Motsvarande gäller också anskaffningar som kan anses vara ett led i en större 
inventarieinvestering. 
 
Underhållsarbeten räknas normalt inte in i anskaffningsvärdet, undantag görs dock om 
reparationen innebär en väsentlig standardförbättring. Har statsbidrag erhållits för ett 
projekt ska bidraget bokföras över investeringsredovisningen och reducera det aktiverade 
värdet på anläggningstillgången. Avskrivningar beräknas på tillgångens 
nettoanskaffningsvärde. 
 
Anslutnings- och anläggningsavgifter ska bokföras som en intäkt i resultaträkningen och 
därmed ej reducera tillgångens värde. Försäkringsersättning som erhållits på grund av stöld, 
brand eller dylikt ska bokföras som en intäkt i resultaträkningen. Erhållna taxor, avgifter och 
försäkringsersättningar redovisas därmed i driftredovisningen. 
 

 Avskrivning av anläggningstillgångar – kapitalkostnader 

Avskrivningarnas främsta syfte är att fördela anskaffningsvärdet för hur en 
anläggningstillgång med begränsad nyttjandeperiod ska skrivas av. Eventuellt restvärde skall 
inte utgöra underlag för avskrivning. Nyttjandeperioden bör inte vara längre än den tekniska 
eller funktionella livslängden. Avskrivningen ska ske från och med den tidpunkt då tillgången 
kan tas i bruk. Om en tillgång får minskad prestanda eller förändrat kapacitetsutnyttjande 
kan det finnas skäl till att restvärdet och nyttjandeperioden förändras. 
 
Investeringsmedel kan ses som ett lån från kommunens finansförvaltning för att kunna betala 
anskaffningen av en anläggningstillgång. Lånet betalas tillbaka i form av ränta och 
avskrivning under den anskaffade tillgångens livslängd. Räntan och avskrivningen kallas 
gemensamt för kapitalkostnad. När hela eller en betydande del av investeringen utförts, 
aktiveras kapitalkostnaden näst kommande år. Ekonomienheten ansvarar för information till 
brukande nämnd angående fortlöpande ytterligare aktivering av kapitalkostnader till dess 
projektet är slutfört. 
Den nominella metoden används innebärande att kapitalkostnaden är summan av linjär 
avskrivning (samma nominella belopp varje år under den ekonomiska livslängden) och ränta 
beräknad på anskaffningsvärde reducerat med gjorda avskrivningar För affärsmässig 
verksamhet (VA, Renhållning) och den skattefinansierade verksamheten gäller Sveriges 
kommuner och landstings (SKL:s) rekommenderade årliga internränta. Det innebär att 
förändrad ränta antingen belastar eller tillgodoräknas den affärsmässiga verksamheten.  
Tillgångar som har ett bestående värde, t ex konst och mark, avskrivs inte. 
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 Komponentredovisning 

Komponentredovisning innebär att investeringarna delas upp i betydande komponenter 
utifrån komponentens förväntade nyttjande tid. Med betydande menas att det ska vara en 
betydande andel av den totala utgiften för hela investeringen. En utgångspunkt är alltid att 
väga arbetsinsatsen mot väsentlighet och nytta. Komponenterna skrivs sedan av var för sig så 
att avskrivningen ska spegla hur tillgångarnas värde succesivt förbrukas. 
 
Utgiften för att anskaffa en sådan komponent redovisas som anskaffning av en ny 
anläggningstillgång och eventuellt kvarvarande värde för den ersatta enheten kostnadsförs. 
Komponentavskrivning medför att vissa delar avskrivs på kortare tid och andra delar på 
längre tid. Den snabbare avskrivningstakten skapar utrymme för reinvesteringar av 
avskrivna komponenter. 
 

Komponentindelning 

För gator, vägar, idrott samt park gäller nedanstående komponentindelning 

 
                     Komponentgrupp Komponent Andel Nyttjandeperiod (år) 
                     Vägar Gatukropp 80% 0 
 Toppbeläggning 20% 10 – 30 
 
                     Trafiksignaler, skyltar, vägräcken                        100% 20 
 
                     Belysning Armatur 30% 15 
 Stolpar 25% 25 
 Kabel/Markarbete 45% 50 
 
                     Broar Stomme 96% 80 
 Tätskikt 4% 30 
 
                    Parkanläggningar Under mark 30% 60 

Ovan mark (träd,  
buskar m.m.)  35% 20 

 Utrustning 35% 10–20 
  
                   Idrottsanläggningar Markarbete 50% 20–50 
 Utrustning 50% 15 

             

                  Inom VA-verksamhet gäller nedanstående komponentindelning 

                    Komponentgrupp Komponent Andel Nyttjandeperiod (år) 
                    Pumpstationer Stomme 50% 50 
 El, styr, reglering 33% 20 
 Pumpar 17% 10 
 
                   Vattenverk Stomme, byggnad, 

reservoar 25% 25 
 Tak, fasad, fönster 5% 25 
 Rörgalleri, brunnar 15% 20 
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 El, styr, regl 20% 20 
 Maskiner, pumpar 25% 10 
 Säkerhet, ventilation 8% 10 
 Mark 2% 20 
  
 
                     Reningsverk Stomme, byggnad, bassäng 25% 25 
 Tak, fasad, fönster 5% 25 
 Rörgalleri 15% 20 
 El, styr, regl 20% 20 
 Maskinutrustning 25% 10 
 Säkerhet, ventilation 8% 10 
 Mark 2% 20 
 
                     Vattentorn  100% 50 
                      Ledningsnät               Vatten, spillvatten,  

              dagvatten 100% 50 
 
                      Projektering och  
                      utredningar gäller alla komponentgrupper           100 %     5 
 
Angivna år och andelar är endast en generell bedömd schablonsmall för respektive 
komponent. Vid aktivering görs en individuell bedömning för varje komponent tillsammans 
med ansvariga i aktuellt projekt. Projektering, bygg- och projektledning 
myndighetskostnader mm ska fördelas under berörd.  
 
Grundläggande principer för investeringarna består av följande delar; 

 Komponentredovisning sker på anläggningar med ett värde över  
10 prisbasbelopp (465 tkr enligt prisbasbelopp 2018) 

 En komponents värde ska överstiga ett prisbasbelopp (46,5 tkr enligt 
prisbasbelopp 2019) 

 Befintliga fastigheter (objekt) har delats upp i en grupp gamla objekt  
 Nya investeringar, som har färdigställts i samband med årsbokslutet 

2017, har fördelats enligt komponentuppdelning. 
 

 Nedskrivning av anläggningstillgångar  

Enligt 7 kap. 4 § första stycket LKBR ska en anläggningstillgång som vid räkenskapsårets 
utgång har ett lägre värde än vad som följer av 1–3 §§ (dvs redovisat värde) skrivas ned till 
detta lägre värde, om värdenedgången kan antas vara bestående. Enligt 7 kap. 4§ tredje 
stycket ska en nedskrivning återföras, om det inte längre finns skäl för den. 
Om det på balansdagen finns minst en av följande indikationer på att en tillgång har minskat i 
värde, ska en prövning av tillgångens värde göras: 

 tillgången används inte, och beslut har fattats om att avveckla 
tillgången 

 tekniska eller legala förändringar har gjort att tillgången inte längre 
kan användas för sitt ursprungliga ändamål 

 tillgången har åsamkats fysiska skador som sänker dess värde och 
årliga servicepotential 
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Försäljning och utrangering av anläggningstillgångar 

Vid försäljning eller utrangering av en anläggningstillgång ska anskaffningsvärdet och den 
ackumulerade avskrivningen hänförlig till tillgången bokas bort. Skillnaden mellan 
försäljningsintäkt och bokfört värde redovisas som reavinst/-förlust i resultaträkningen. 
 
Inför eventuell försäljning är det viktigt att ta reda på det aktuella bokförda värdet på 
anläggningstillgången. Avyttrad eller utrangerad anläggningstillgång ska rapporteras till 
ekonomienheten som justerar i anläggningsregistret. Grunden är att om kommunen ersätter 
en komponent med en ny ska resterande bokförda värde på den gamla komponenten skrivas 
bort, bokföras mot årets resultat (utrangering). 
 

Planerat underhåll 

Underhåll, d v s åtgärder som syftar till att vidmakthålla en tillgångs tekniska och funktionella 
status bokförs normalt som en investeringskostnad s.k. komponentunderhåll det år som 
åtgärden utförs och skrivs av enligt komponentindelningsregler. Åtgärderna som vidtas 
innebär regelbunden ersättning via komponentuppdelning av en byggnad. Underhåll syftar 
till att återställa funktionen i eller på en byggnadsdel, men avser andra åtgärder än de som 
ersätts regelbundet vid komponentuppdelningen av en byggnad. 
 
Planerat eller periodiskt underhåll är planerade åtgärder, och de är ofta större och 
kostsammare. Planerat underhåll genomförs i syfte att förebygga och minska sannolikheten 
för fel eller funktionsnedsättning hos ett objekt. Det kan vara ommålning av fönster, 
omläggning av tak. Det innebär ommålning av tex alla fönster, och inte bara ett eller några, 
och det görs i förebyggande syfte innan något går sönder eller blir dåligt. Åtgärden är ofta 
upptagen i en underhållsplan. Ibland kan en akut skada göra att man tvingas tidigarelägga ett 
planerat underhåll. Planen ska årligen uppdateras och antas i samband med 
budgetprocessen. 
 
Svårigheter uppstår emellertid i praktiken vad gäller gränsdragning mellan 
underhållskostnader och standardförbättrande åtgärder. Av praktiska skäl torde man kunna 
acceptera att standardförbättrande åtgärder delvis ingår i underhållskostnaderna om det rör 
sig om mindre belopp och finns en regelbundenhet i förfarandet. 
Vid förvärv av begagnad anläggningstillgång kan aktivering av reparations- och 
underhållskostnader i vissa fall godtas. Förutsättningarna ska då vara att kostnaderna uppgår 
till väsentliga belopp i förhållande till tillgångens anskaffningskostnad, att de nedläggs under 
en begränsad tid efter förvärvet samt att de medför att tillgången är i bättre skick än vid 
förvärvet och därigenom ökat i värde. 
 

 Löpande underhåll 

Reparationer betyder mindre reparationer av akut karaktär, kallas också löpande underhåll 
som bokförs som en kostnad det år åtgärden utförs. Löpande underhåll utförs dels som 
avhjälpande efter fel upptäckts och som syftar till att sätta objektet i ett tillstånd där det kan 
utföra avsedd funktion och dels som återställning efter skadegörelse/skada. Saker som går 
sönder och som måste lagas eller småsaker som behöver fixas. Exempel på löpande underhåll 
är en trasig dörr, nytt eluttag eller akut vattenläcka. 
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Verksamhetsanpassning av driftskostnadskaraktär 

Åtgärder som är verksamhetsanpassningar bokförs normalt som en kostnad det år som 
åtgärden utförs. Hit räknas även i huvudsak ändringsarbeten som t.ex. nya fönster- och 
dörröppningar och flyttning av innerväggar i samband med omdisponering av lokaler. Om 
åtgärderna innebär en väsentligt högre allmän standard kan detta motivera en höjning av det 
bokförda värdet på tillgången. 
 

Ny-, till- och ombyggnad, reinvesteringar och standardhöjningar 

Önskemål om investeringar för byggnation/lokalanpassning lämnas som uppdrag till FALAB 
från förvaltningscheferna i kommunen. De ökade kostnaderna som uppstår finansieras av 
brukarna av lokalen genom höjd hyra. 
Åtgärder som innebär standardförbättringar genom ny-, till- och ombyggnad, 
reinvestering eller övriga ska mervärdet bokföras som investeringsutgift.Ny asfaltering av 
gata betraktas som investering om det samtidigt innebär ändrad utformning av gatan. Byte av 
VA-ledningar räknas som investering om det medför ökad kapacitet eller om de utbytta 
ledningarna är avskrivna. 
I praktiken är det ofta både svårt att göra denna gränsdragning mellan underhåll och 
standardförbättringar. Av praktiska skäl får man därför acceptera vissa avvikelser. Det 
viktiga är att man inte schablonmässigt betraktar om- och tillbyggnader som antingen 
investering eller underhåll utan kan visa på att man försökt göra en rimlig uppdelning. 
 

 Anläggningsregistret 

Detaljinformation om kommunens anläggningstillgångar finns i ett anläggningsregister. Varje 
fastighet, anläggning, ägda fordon och större maskin utgör ett separat objekt. Mindre 
maskiner, inventarier, konst och mark är inte lika detaljredovisade i detta register utan är 
sammanförda i grupper som i sin tur utgör ett objekt.  Till varje objekt finns uppgift om bland 
annat anskaffningsvärde, ackumulerade avskrivningar, bokfört värde, avskrivningstid, 
tillgångskonto i balansräkning, kostnadskonto för kapitalkostnader.  

 
Förvaltningsberättelse 

 Förvaltningsberättelsen ska innehålla ”en samlad redovisning av kommunens 
investeringsverksamhet”. Härmed menas att förvaltningsberättelsen ska innehålla ett särskilt 
avsnitt om investeringar, bl. a en redogörelse som möjliggör en avstämning mellan den av 
fullmäktige fastställda årsbudgeten och det verkliga utfallet. Redogörelsen bör dock omfatta 
en totalkalkyl för respektive investering, årets investeringsutgift om det rör sig om fleråriga 
projekt samt en prognos för färdigställandet. 
 

6  Regler för materiella anläggningstillgångar inom kommunen 

exklusive affärsverksamhet 

Investeringsbudgetprinciper 

Anslagsbindningsnivån avseende investeringar är per projekt/område. Detta innebär att 
nämnden ej kan flytta investeringsmedel mellan olika projekt/områden utan särskilt beslut 
från kommunstyrelsen. Samtliga projekt/områden framgår av den specifikation som finns i 
kommunfullmäktigebudgeten. Investeringar ska alltid åtföljas av drift- och 
investeringskalkyler.  
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 Ombudgeteringar av investeringar 

Vad gäller anslag för investeringar som ännu ej ianspråktagits eller färdigställts kan 
ombudgetering begäras. Begäran om ombudgetering ska vara ekonomienheten tillhanda 
tillsammans med verksamhetsberättelserna för att redovisas tillsammans med 
årsredovisningen.  
 
Det är viktigt att ta hänsyn till de kapitalkostnadseffekter som uppkommer vid 
ombudgetering, samt i vilken omfattning planerade investeringar innevarande år förskjuts 
framåt i tiden. Eventuellt återstående medel för specifika projekt som slutförts, 
ombudgeteras ej utan återgår i samband med slutredovisningen. 
 

Investeringsprocessen 

 

 

 

 Behov/initiativ 

Behov kan uppstå på flera sätt. Oftast är det verksamheten som ser behovet av en investering 
till följd av till exempel volymförändringar eller brister i befintliga lokaler, men initiativ kan 
också komma från de förtroendevalda vid exempelvis strategiska investeringar. Ibland måste 
investeringar genomföras på grund av lag- och miljökrav. Det kan även uppkomma 
investeringsbehov utifrån krav på resurseffektivisering, exempelvis minskning av 
energianvändning. 
 
 Utredning/planering 

 

De projekt som läggs in i investeringsplanen har behandlats i berörda nämnder och har 
vanligen diskuterats i kommunens övergripande ledningsgrupp, beroende på tidsperspektiv. 
Investeringsplanen är uppdelad i skattefinansierade och affärsmässiga investeringar. Vid 
budgetdialog för investeringar i november/december/januari presenterar respektive 
nämnd/förbund nya investeringsobjekt för budgetår till samt en revidering av budgetår 2 
som innehåller objekt som redan finns upptagna sedan tidigare i planen. Innan 
budgetdialogen ska förslag på investeringar vara väl genomarbetade med berörda parter 
genom dialog för att minska risken för felinvesteringar. 
 Investeringsprojekt som uppgår till ett basbelopp eller mer ska redovisas i blanketten 
behovsrapport för investeringar, där även driftskostnadskalkyl framgår. Projekten ska vara 
prioritetsordnade. Projekteringsmedel planeras in i flerårsplanen. Investeringar som föreslås 
genomföras ska alltid innehålla en investeringskalkyl-Projektbeskrivning som framtagits av 
ekonomienheten 
 

Beslut att påbörja investering 

Kommunfullmäktige fastställer årligen en femårig investeringsbudget-/plan för kommunens 
investeringar. Investeringsbudget-/plan innehåller budget för det kommande året samt plan 
för de kommande fyra åren. Förslaget till det kommande årets investeringsbudget läggs fram 
av kommunstyrelsen. 
Utifrån den investeringsbudget som fastställs av kommunfullmäktige för kommande 
budgetår ska en ansökan om att få påbörja respektive investering ske genom att sända in 
blanketten start- och avslutsrapport för investeringar. Blanketten ska lämnas in till 
ekonomienheten för att kommunen ska kunna likviditetsplanera och lägga upp investeringen 
i projektredovisningen. 
 

Behov/ 
initiativ 

Utredning/ 
planering 

Beslut/ 
Avslag 

Genomförande/ 
Uppföljning 

Slutredovisning/
utvärdering 
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Genomförande/och uppföljning 

När kommunfullmäktige fatta beslut om budget övergår investeringsprocessen till 
genomförandet. Då genomförs projektering och upphandling och i samband med det blir 
även en mer exakt kalkyl känd. Om kostnaden överstiger 10 procent mot budget blir 
investeringsprojektet en fråga för kommunstyrelsen för att på nytt besluta om. 
Vid varje månadsuppföljning till kommunstyrelsen skall det finnas med prognos på 
investeringen och även om det har tillkommit ätor. Avvikelser från den ursprungliga 
kostnadsberäkningen ska analyseras och kommenteras. Om avvikelse från beslut avseende 
inriktning, omfattning eller tidpunkt föreligger eller befaras skall det också kommenteras i 
ordinarie uppföljningar. För fleråriga projekt ska budget och aktuell prognos redovisas samt 
en total översikt och prognos för hela investeringsperioden till årsredovisningen. Med 
flerårigt projekt avses ett projekt som har budget för mer än ett år och /eller som har 
redovisade utgifter innevarande år och/eller föregående och kommande år. 
 

Avslut av investering 

När ett investeringsprojekt är slutfört ska det redovisas i en den tidigare inlämnade start- och 
avslutsrapporten för investeringar. Av rapporten ska det framgå exakt investeringssumma, 
när investeringen tagits i bruk och om investeringen slutfakturerats. Blanketten sänds in till 
ekonomienheten som ett underlag när tillgången ska läggas upp i anläggningsregistret.  
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Kommunstyrelsen 
 

Motion från Lillemor Bodman (M) om integrationsarbete i 

Lindesbergs kommuns skolor 
 

Förslag till beslut 

 
Motionen besvaras med barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 
 
Ärendebeskrivning 

 
Lillemor Bodman (M) har inkommit med en motion om integrationsarbetet i 
Lindesbergs kommuns skolor. 
 
Lillemor Bodman (M) föreslår att: 
 

 Alla skolformer i Lindesbergs kommun ser över, dokumenterar och 
utvärderar vilket integrationsarbete som görs 

 Att en samordning mellan skolformerna görs som skapar en 
progression i integrationsarbetet samt 

 Att kommunfullmäktige får ta del av arbetet som görs i en rapport 
 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 7 oktober 2019 (BUN §103/19) 
att besvara remissen gällande motionen om integrationsarbete i Lindesbergs 
kommuns skolor med förvaltningens skrivelse. 
 

 
 

Henrik Arenvang  Ellinor Halldan 
Kommundirektör   Handläggare 

 
 
För kännedom: 

Lillemor Bodman (M) 
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2019-09-30  BUN 2019/102 

 Barn- och utbildningsförvaltningen 
Thomas Lindberg 
 0581-811 86 
thomas.lindberg@lindesberg.se 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

Svar på remiss av motion från Lillemor Bodman (M) om 

integrationsarbete i Lindesbergs kommuns skolor 
 

Förslag till beslut 

 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 Avslå motionen 

 
 
Ärendebeskrivning 

 
Lillemor Bodman (M) har inkommit med en motion om integrationsarbetet i 
Lindesbergs kommuns skolor.  
 
Bodman föreslår att: 
 

 Alla skolformer i Lindesbergs kommun ser över, dokumenterar och 
utvärderar vilket integrationsarbete som görs 

 Att en samordning mellan skolformerna görs som skapar en 
progression i integrationsarbetet samt 

 Att kommunfullmäktige får ta del av arbetet som görs i en rapport 
 
 

 

 
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet 

 
Skolverket har tagit fram riktlinjer för hur utbildning av nyanlända elever ska 
fungera, dessa följer Lindesbergs kommun.  
 
Inom skolans och rektors ansvarsområde finns avsnitt om integration. I 
läroplanen står bland annat att det svenska samhällets internationalisering 
och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på 
människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell 
mångfald. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en 
möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar 
där.1 
 
När skolan utvärderar sitt arbete och bedömer i vilken omfattning som målen 
uppnås är detta en av de olika delar som beaktas. Att särskilja och ställa krav 

                                                 
1 LGR -11 
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på separat dokumentation och utvärdering i varje enskilt område är inte 
möjligt.  
 
Respektive skolas systematiska kvalitetsarbete ska fånga upp vilka särskilda 
utvecklingsmål som den skolan har. Dessa ska sedan fungera som redskap för 
att stärka skolans måluppfyllelse. Om integrationsarbetet inte bedöms 
fungera som önskat på en enskild skola ska det hanteras inom det 
systematiska kvalitetsarbetet.  
 
Frågan om integrationsarbete kan dock exempelvis på nämndens 
kvalitetsdagar(årligen återkommande dagar) vara en möjlig arena där 
politiker och tjänstepersoner möts för en dialog om hur integrationen 
fungerar i nämnden. Inom ramen för den nya styrmodell som implementeras 
under 2019-2020, kommer enheter, verksamheter och förvaltningar att 
arbeta med sitt grunduppdrag och ta fram utvecklingsmål. På förvaltningsnivå 
ges då en översikt över vilka övergripande utvecklingsbehov som finns i 
verksamheten. Integration är ett sånt möjligt utvecklingsmål som tänkbart 
skulle kunna gälla för barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter.  

 
Integrationsarbetet i en kommun är vidare en angelägenhet som inte enkom 
bör hanteras inom Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. 
Tidigare fanns inom kommunen en tjänst som strateg inom området för 
integration. Denna tjänst är borttagen. Att Barn- och utbildningsnämnden i 
detta läge skulle arbeta med frågan på ett övergripande plan utan denna tjänst 
är inte möjligt, medel för detta saknas.  
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen avslås.   
 
 
 
Thomas Lindberg  Björn Österby 
Förvaltningschef   Handläggare 
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LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 12 (37) 
 Sammanträdesdatum:  

Barn- och utbildningsnämnden  2019-10-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §103/19  Dnr: BUN 2019/102 
 
Svar på remiss av motion från Lillemor Bodman (M) 

om integrationsarbete i Lindesbergs kommuns skolor 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att  
 
Besvara remissen gällande motionen om integrationsarbete i 
Lindesbergs kommuns skolor med förvaltningens skrivelse. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Lillemor Bodman (M) har inkommit med en motion om 
integrationsarbetet i Lindesbergs kommuns skolor.  
 
Lillemor Bodman (M) föreslår att: 
 
- Alla skolformer i Lindesbergs kommun ser över, 

dokumenterar och utvärderar vilket integrationsarbete som 
görs 

- Att en samordning mellan skolformerna görs som skapar en 
progression i integrationsarbetet samt 

- Att kommunfullmäktige får ta del av arbetet som görs i en 
rapport 

 
Förslag till beslut 

 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

1. Avslå motionen 
 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar att besvara remissen med 
förvaltningens skrivelse. 
 
Kent Wanberg (S) yrkar på bifall till ordförande Linda Svahns 
(S) förslag till beslut. 
 
Lillemor Bodman (M) yrkar på bifall till motionen och lämnar en 
skrivelse gällande motionen (BUN 2019/102–3). 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 13 (37) 
 Sammanträdesdatum:  

Barn- och utbildningsnämnden  2019-10-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
Pär-Ove Lindqvist (M) yrkar på bifall till motionen. 
 
Mats Seijboldt (SD) och Fredrik Rosenbecker (SD) yrkar på bifall 
till motionen. 
 
Ingrid Rörick Richter (L) yrkar bifall till motionen. 
 
 
Beslutsgång 

 

Ordförande Linda Svahn (S) ställer proposition mellan 
ordförandes förslag att besvara remissen gällande motionen om 
integrationsarbete i Lindesbergs kommuns skolor med 
förvaltningens skrivelse, mot Lillemor Bodmans (M) förslag att 
bifalla motionen om integrationsarbete i Lindesbergs kommuns 
skolor. Ordförande finner att nämnden har beslutat att besvara 
remissen med förvaltningens förslag. 
 
Votering 

Omröstning begärs och genomförs enligt följande: De som röstar 
på att besvara remissen gällande motionen om 
integrationsarbete i Lindesbergs kommuns skolor med 
förvaltningens skrivelse, röstar ja. De som röstar på att  
bifalla motionen om integrationsarbete i Lindesbergs kommuns 
skolor, röstar nej. 
 

Ledamot JA  NEJ 
Linda Svahn (S) ordf X   
Joacim Hermansson (S) X   
Zaki Habib (S) X   
Magnus Storm (C) X   
Anders Blank (V) X   
Pär-Ove Lindqvist   X 
Ingrid Rörick Richter (L)   X 
Fredrik Rosenbecker   X 
Kent Wanberg (S) X   
Lillemor Bodman (M)   X 
Mats Seijboldt   X 
Totalt 6  5 

 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 14 (37) 
 Sammanträdesdatum:  

Barn- och utbildningsnämnden  2019-10-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Nämnden beslutar efter omröstning att besvara remissen 
gällande motionen om integrationsarbete i Lindesbergs 
kommuns skolor med förvaltningens skrivelse. 
 
Reservation 

 
Lillemor Bodman (M), Pär-Ove Lindqvist (M),  
Mats Seijboldt (SD), Fredrik Rosenbecker (SD)  
och Ingrid Rörick Richter (L) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 
 
För kännedom: 

Förvaltningschef 
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 Kanslienheten 
Ellinor Halldan 
0581-810 31 
ellinor.halldan@lindesberg.se 
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Kommunfullmäktige 
 

Avsägelse och fyllnadsval av ersättare i socialnämnden efter 

Sanna Jansson (L) 

 
Förslag till beslut  

 
Kommunfullmäktige godkänner Sanna Janssons (L) avsägelse som ersättare i 
socialnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Sanna Jansson (L) har den 5 juni 2019 inkommit med sin avsägelse som 
ersättare i socialnämnden. 
 
 
 
 
 
Henrik Arenvang  Ellinor Halldan 
Kommundirektör  Handläggare 
 
 
För åtgärd: 

Kanslienheten 
 
För kännedom: 

Sanna Jansson (L) 
Socialnämnden 
 
Bilagor: 

Avsägelse av uppdraget som ersättare i socialnämnden från Sanna Jansson (L) 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 44 (49) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunfullmäktige 2019-06-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §130/19   Dnr: KS 2019/186 
 
Avsägelse och fyllnadsval av ersättare i 

socialnämnden efter Sanna Jansson (L) 
 
Beslut 

 

1. Sanna Janssons (L) avsägelse som ersättare i socialnämnden 
godkänns 

2. Platsen som ersättare i socialnämnden lämnas vakant 
tillsvidare. 
 

Ärendebeskrivning 

 
Sanna Jansson (L) har den 5 juni 2019 inkommit med sin 
avsägelse som ersättare i socialnämnden. 
 

Förslag till beslut  

 
Kommunfullmäktige godkänner Sanna Janssons (L) avsägelse 
som ersättare i socialnämnden. 
 
_____ 

 
För åtgärd: 

Kanslienheten 
 
För kännedom: 

Sanna Jansson (L) 
Socialnämnden 
 

 

 
 





LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 15 (37) 
 Sammanträdesdatum:  

Barn- och utbildningsnämnden  2019-10-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §104/19  Dnr: BUN 2019/104 
 

Återkoppling och kommentarer rörande PWC:s 

granskning av styrning och ledning av 

gymnasieskolan  
 
Beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att  
 
- Fortsatt arbeta med att utveckla nuvarande programråd och att 

förtydliga struktur, planering, målsättning och redovisning.  

- Inom ramen för den nya styrmodellen och Stratsys utveckla 
rutiner för redovisning av kunskapsresultat/måluppfyllelse.  

- Inom ramen för den nya styrmodellen utveckla och lägga in de 
delar av det systematiska kvalitetetsarbete som görs via 
Skolverkets material BRUK i Stratsys. Fortsatt redovisa arbetet i 
samband med gymnasieskolans kvalitetsdag med Barn- och 
utbildningsnämnden.  

- I samband med kvalitetsdagen redovisa kunskapsresultat, 
analyser och planerade åtgärder för ökad måluppfyllelse.  

- Utöka den ekonomiska periodiserade redovisning till att vid 
behov även innefattat resursfördelning, budget och utfall på 
program och skolenhetsnivå.  

 
Ärendebeskrivning 

 

Revisorerna har inkommit med en revisionsrapport  
”Granskning av styrning och ledning av gymnasieskolan” 
Revisorerna har med utgångspunkt i tidigare granskningar samt 
genomförd risk- och väsentlighetsanalys beslutat att genomföra 
en förnyad granskning av barn- och utbildningsnämndens 
styrning och ledning, denna gång med fokus på gymnasieskolan.  
Syftet med granskningen är att säkerställa att barn- och 
utbildningsnämnden har vidtagit åtgärder sedan granskningen 
år 2015 och 2017 och att styrning och ledning numera är 
ändamålsenligt. Revisionsfrågan har varit: är barn- och 
utbildningsnämndens styrning och ledning av 
gymnasieskolan ändamålsenlig? Efter genomförd granskning 
bedömer revisionen att barn- och utbildningsnämndens 
styrning och ledning av gymnasieskolan är delvis ändamålsenlig. 
Bedömningen grundar sig på bedömningarna för respektive 
kontrollmål som återfinns i revisionsrapporten. 
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LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 16 (37) 
 Sammanträdesdatum:  

Barn- och utbildningsnämnden  2019-10-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Revisionen rekommenderar barn- och utbildningsnämnden att: 

- Överväga att upprätta programråd för varje utbildning samt att 

tydliggöra struktur, planering och målsättning för 

programråden. 

- I större utsträckning dokumenterar, följer upp och analyserar 

måluppfyllelse av kunskapsresultaten. 

- Skapar rutiner för hur kvalitetsarbetet ska bedrivas utifrån 

Skolverkets allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete. 

- Utvecklar den ekonomiska uppföljningen med hur fördelade 

resurser används för respektive program. 

- Utvecklar uppföljningen av kunskapsresultaten med analys och 

förslag på åtgärder för ökad måluppfyllelse. 

 

Förvaltningen har delgett barn- och utbildningsnämnden svar till 

revisionen. 

 
Förslag till beslut 

 
 Förvaltningen föreslår nämnden besluta att:  
- Fortsatt arbeta med att utveckla nuvarande programråd och att 

förtydliga struktur, planering, målsättning och redovisning.  

- Inom ramen för den nya styrmodellen och Stratsys utveckla 
rutiner för redovisning av kunskapsresultat/måluppfyllelse.  

- Inom ramen för den nya styrmodellen utveckla och lägga in de 
delar av det systematiska kvalitetetsarbete som görs via 
Skolverkets material BRUK i Stratsys. Fortsatt redovisa arbetet i 
samband med gymnasieskolans kvalitetsdag med Barn- och 
utbildningsnämnden.  

- I samband med kvalitetsdagen redovisa kunskapsresultat, 
analyser och planerade åtgärder för ökad måluppfyllelse.  

- Utöka den ekonomiska periodiserade redovisning till att vid 
behov även innefattat resursfördelning, budget och utfall på 
program och skolenhetsnivå.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång 

 

Ordförande Linda Svahn (S) finner att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
 

 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 17 (37) 
 Sammanträdesdatum:  

Barn- och utbildningsnämnden  2019-10-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

 

För kännedom 

Revisionen 
Förvaltningschef  
Verksamhetschef Gy 

 

 

 

 



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

2019-09-30  BUN 2019/104 

 Barn- och utbildningsförvaltningen 
Thomas Lindberg 
 0581-811 86 
thomas.lindberg@lindesberg.se 
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Barn- och utbildningsnämnden  
 

Tjänsteskrivelse avseende granskning av styrning och ledning av 

gymnasieskolan  
 

Förslag till beslut 

 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att: 
 

 Fortsatt arbeta med att utveckla nuvarande programråd och att 
förtydliga struktur, planering, målsättning och redovisning. 

 Inom ramen för den nya styrmodellen och Stratsys utveckla 
rutiner för redovisning av kunskapsresultat/måluppfyllelse. 

 Inom ramen för den nya styrmodellen utveckla och lägga in de 
delar av det systematiska kvalitetetsarbetete som görs via 
Skolverkets material BRUK i Stratsys. Fortsatt redovisa arbetet i 
samband med gymnasieskolans kvalitetsdag med Barn- och 
utbildningsnämnden.  

 I samband med kvalitetsdagen redovisa kunskapsresultat, 
analyser och planerade åtgärder för ökad måluppfyllelse. 

 Utöka den ekonomiska periodiserade redovisning till att vid 
behov även innefattat resursfördelning, budget och utfall på 
program och skolenhetsnivå.     

 

 
 
Ärendebeskrivning 

 
Revisorerna har inkommit med en revisionsrapport ” Granskning av 
styrning och ledning av gymnasieskolan”  
 
Revisorerna har med utgångspunkt i tidigare granskningar samt 
genomförd risk- och väsentlighetsanalys beslutat att genomföra en 
förnyad granskning av barn- och utbildningsnämndens 
styrning och ledning, denna gång med fokus på gymnasieskolan. Syftet 
med granskningen är att säkerställa att barn- och utbildningsnämnden 
har vidtagit åtgärder sedan granskningen år 2015 och 2017 och att 
styrning och ledning numera är ändamålsenligt. Revisionsfrågan 
har varit: är barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av 
gymnasieskolan ändamålsenlig? Efter genomförd granskning bedömer 
revisionen att barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av 
gymnasieskolan är delvis ändamålsenlig. Bedömningen grundar sig på 
bedömningarna för respektive kontrollmål som återfinns i 
revisionsrapporten. 
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Revisionen rekommenderar barn- och utbildningsnämnden att: 
 

 Överväga att upprätta programråd för varje utbildning samt att 
tydliggöra struktur, planering och målsättning för programråden. 

 I större utsträckning dokumenterar, följer upp och analyserar 
måluppfyllelse av kunskapsresultaten. 

 Skapar rutiner för hur kvalitetsarbetet ska bedrivas utifrån 
Skolverkets allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete. 

 Utvecklar den ekonomiska uppföljningen med hur fördelade 
resurser används för respektive program. 

 Utvecklar uppföljningen av kunskapsresultaten med analys och 
förslag på åtgärder för ökad måluppfyllelse. 

 
 
”Överväga att upprätta programråd för varje utbildning samt tydliggör 
struktur, planering och målsättning för programråden” 

 
På Lindeskolan erbjuds nedanstående yrkesprogram: 
 

 Bygg- och anläggningsprogrammet 

 Barn- och fritidsprogrammet 

 El- och energiprogrammet 

 Fordons- och transportprogrammet 

 Industritekniska programmet 

 Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

 Vård- och omsorgsprogrammet 
 
Lindeskolan är skyldig att erbjuda samtliga elever på yrkesprogram 
minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) och ska för att 
säkerställa en god samverkan enligt gymnasieförordningen kap 1, 8§, 
med berörd bransch/branscher anordna programråd med representation 
av skolledare, lärare, elever och arbetsgivare. 
 
På samtliga ovan nämna program erbjuds minst 15 veckors APL och på 
samtliga program finns programråd. Programråden kan se olika ut på de 
olika programmen. Vanligast är att programråden sker lokalt på skolan 
men i fallen med Industritekniska programmet och vård- och 
omsorgsprogrammet sker programråden inom ramen för samarbetet 
inom Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege. På Fordons- och 
transportprogrammet sker programråd inom inriktning personbil på 
regional nivå i samarbete med övriga gymnasieskolor i länet som 
erbjuder utbildningen och på transportinriktningen finns både ett lokalt 
och ett regionalt programråd. 
 
Programråden träffas i olika om fattning efter överenskommelse med 
respektive bransch. Målet är att försöka få till fyra möten per läsår. Stort 
fokus under programråden ligger på APL – frågor och hur eleverna 
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upplever sin utbildning. Vidare diskuteras inte sällan 
marknadsföringsfrågor och hur branscherna ligger till 
konjunkturmässigt. 
 
På de studieförberedande programmen är det inte ett lagkrav med 
programråd. Ett flertal av Lindeskolans studieförberedande program har 
en framåtsyftande samverkan med bl.a. universitet, högskolor, 
forskningsstationer, fadderföretag, politiker (demokratifrågor) etc. 
 
Sammanfattningsvis kan nämnas att arbetet utvecklas fortlöpande. 
 
Vidare önskade revisionen att skolan: 

 
”I större utsträckning dokumenterar, följer upp och analyserar   
måluppfyllelse av kunskapsresultaten”  
 
”Utvecklar uppföljningen av kunskapsresultaten med analys och 
förslag på åtgärder för ökad måluppfyllelse” 
  
Skolledningen kommer i samråd med huvudmannen utforma ytterligare 
rutiner för uppföljning av studieresultaten på Lindeskolan. En del av 
detta kommer att ligga i den nya styrmodellen och bli synliggjort i 
verktyget STRATSYS. 
 
Det är dock av stor betydelse att redovisade resultat har en förankring i 
statistiska analysmodeller. För att erhålla trovärdiga resultat bör analyser 
ske på en övergripande nivå avseende både gymnasieexamen och 
betygsresultat på enskilda kurser.  
 
För att få ett tillräckligt stort underlag finns det ett förslag att slå samman 
samtliga studieförberedande program respektive yrkesförberedande 
program vid uppföljning och analyser av trender. Som exempel på detta 
kan användas andelen elever som uppnår gymnasieexamen och 
yrkesexamen samt särredovisning av betygsutfall inom svenska, 
engelska och matematik. 
 
Skolledningen kommer på bred front att i dialog med huvudmannen 
utveckla rutiner och modeller för löpande uppföljning av 
kunskapsresultat. Det innefattar även en planering för var, när och hur 
resultaten ska presenteras. 
 
Beroende på utfallet kommer skolledningen inom ramen för det 
systematiska kvalitetsarbetet samt de resultat och behov som 
framkommer utarbeta förslag till åtgärder. 

 
 

”Skapar rutiner för hur kvalitetsarbetet ska bedrivas utifrån 
Skolverkets allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete” 
 
Lindeskolan arbetar sedan två läsår tillbaka med skolverkets 
utvärderingsverktyg BRUK. Resultat från BRUK har presenterats vid 
gymnasiets kvalitetsdag tillsammans med huvudmannen, senast oktober 
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2019. Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet 
dokumenteras vilket också har gjorts. Det finns inga centrala 
riktlinjer/bestämmelser för hur dokumentation ska se ut.  

 
Skolledningen har tillsammans med huvudmannen strävat efter att göra 
dokumentationen lättillgänglig både för personal och politiker. Som 
tidigare nämns presenteras resultat från BRUK för både personal och 
politiker under hösten. 
 
Det bör i sammanhanget nämnas att Lindesbergs kommunen är på väg in 
i en ny styrmodell och där det systematiska kvalitetsarbetet kommer att 
hanteras inom verktyget Stratsys.  
 
Skolledningen har tillsammans med ansvarig ekonom under de tre 
senaste läsåren följt upp det ekonomiska utfallet på respektive program 
vilket innefattar både kostnader för personal och driftkostnader.  
 
Det sker fortlöpande uppföljning av budgetutfallet på samtliga program 
samt på skolövergripande nivå.  

 

Ärendets beredning 

 
Ärendet har behandlats av förvaltningschef, verksamhetschef, rektorer 
och personal vid Lindeskolan. 

 
 
 
Thomas Lindberg   Staffan Hörnberg 
Förvaltningschef      Verksamhetschef  
 
 
 



LINDESBERGS KOMMUN  2019-11-12 

Revisorerna 

Kommunstyrelsen 
 
För kännedom: 
Kommunfullmäktige 
 
 

Revisionsrapport ”Uppföljande granskning av kommunstyrelsens interna 

kontroll avseende inköp och upphandling” 

Revisorerna har beslutat att göra en uppföljning av tidigare granskning av inköp och 
upphandling. Revisionsfrågan har varit: har kommunstyrelsen vidtagit åtgärder med 
anledning av de brister som noterades vid föregående granskning och därmed säkerställt en 
tillräcklig intern kontroll inom området? Kontrollmålen som följs upp är desamma som vid 
föregående granskning, med fokus på de brister som konstaterades. 
 
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen delvis vidtagit åtgärder med 
anledning av de brister som noterades vid föregående granskning och därmed delvis 
säkerställt en tillräcklig intern kontroll inom området. 
 
Ur granskningen kan noteras: 

• Beslutade riktlinjer har upphört att gälla. Det görs heller ingen kontroll av att 
beslutade gränser följs.  

• Ansvaret är övergripande beskrivet i riktlinjerna samtidigt som vår bedömning är att 
det råder samsyn kring saken.  

• Rutinerna för upphandling bedöms som tillfyllest, däremot är avtalsregistret inte 
uppdaterat.  

• Det görs stickprovskontroller av betydelsefulla avtal under 2018 och av riskbedömda 
avtal för 2019 samtidigt som köp utanför avtal kartläggs efter tidigare granskning.  

• Kommunens inköpsmönster visar på relativt få småleverantörer, vilket torde tyda på 
att kommunens inköp sker av upphandlade leverantörer, oaktad produkt. Dock är det 
att betrakta som en brist att ingen systematisk aggregerad analys görs inom området. 
Kontrollmålet bedöms därför som delvis uppfyllt. 

 
Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi styrelsen att: 

• Säkerställa att kommunens verksamheter känner till tecknade avtal. 

• Systematiskt kontrollera leverantörstrohet. 

• Säkerställa att den interna kontrollen av den totala inköpssumman av tjänster av 
samma slag under räkenskapsåret stärks. 

 
Bedömningarna i sin helhet tillsammans med rekommendationer har sammanfattats i en 
revisionsrapport, som behandlats och godkänts av revisorerna vid sammanträdet 2019-11-12. 
 
Revisorerna har beslutat att överlämna rapporten till kommunstyrelsen med önskan om 
skriftligt svar senast 17 januari med kommentarer till granskningen om vilka åtgärder 
nämnden planerar att vidta. Svaret skall ställas till revisorerna samt PwC, Tobias Bjöörn, Box 
885, 721 23 Västerås. 
 
FÖR REVISORERNA 
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Sammanfattning 
Under revisionsår 2015 genomfördes en granskning av inköp och upphandling. Efter genomförd 
granskning gjordes bedömningen att det fanns en ändamålsenlig organisationsstruktur för offentlig 
upphandling men att den interna kontrollen inte var helt tillräcklig. En översiktlig uppföljning gjordes 
även 2018 där kvarvarande brister konstaterades. 

Utifrån ovan har revisorerna i sin riskbedömning för 2019 beslutat att genomföra en uppföljande 
granskning. 

Den revisionsfråga som ska besvaras är följande: 

 
Har kommunstyrelsen vidtagit åtgärder med anledning av de brister som noterades vid föregående 

granskning och därmed säkerställt en tillräcklig intern kontroll inom området? 

 

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen delvis vidtagit åtgärder med anledning av 
de brister som noterades vid föregående granskning och därmed delvis säkerställt en tillräcklig 
intern kontroll inom området. 
 
Kontrollmål med sammanfattande bedömning: 
 

1. Det finns upprättade regler och rutiner i tillräcklig omfattning. Dessa efterlevs och den 
interna kontrollen är tillfredsställande. 

 

Beslutade riktlinjer har upphört att gälla. Det görs heller ingen kontroll av att beslutade gränser 
följs. Kontrollmålet bedöms därför som ej uppfyllt. 

 
2. Det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan upphandlingsfunktionen och 

nämnderna/verksamheterna avseende initiering, beslut, avtalstecknande, efterlevnad m.m. 
 
Ansvaret är övergripande beskrivet i riktlinjerna samtidigt som vår bedömning är att det råder 
samsyn kring saken. Utifrån detta bedömer vi att kontrollmålet är uppfyllt. 

 
3. Rutinerna för upphandling av ramavtal och spridning av ramavtal i organisationen är 

tillförlitliga. 
 
Rutinerna för upphandling bedöms som tillfyllest, däremot är avtalsregistret inte uppdaterat. 
Kontrollmålet bedöms därför som ej uppfyllt. 
 

4. Internkontrollen säkerställer att upphandlat objekt överensstämmer med beställningen. 
 
Det görs stickprovskontroller av betydelsefulla avtal under 2018 och av riskbedömda avtal för 2019 
samtidigt som köp utanför avtal kartläggs efter tidigare granskning. Kontrollmålet bedöms därför 
som uppfyllt.  

5. Den egna uppföljningen av upphandlingsverksamheten och köptroheten mot ramavtal är 
säkerställd ur internkontrollperspektiv. 

 

Kommunens inköpsmönster visar på relativt få småleverantörer, vilket torde tyda på att 
kommunens inköp sker av upphandlade leverantörer, oaktad produkt. Dock är det att betrakta som 
en brist att ingen systematisk aggregerad analys görs inom området. Kontrollmålet bedöms därför 
som delvis uppfyllt.   
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 Inledning 
1.1. Bakgrund 

Under revisionsår 2015 genomfördes en granskning av inköp och upphandling. Efter genomförd 
granskning gjordes bedömningen att det fanns en ändamålsenlig organisationsstruktur för offentlig 
upphandling men att den interna kontrollen inte var helt tillräcklig. Bland annat gjordes följande 
iakttagelser: 
 

1. Det fanns upprättade regler och rutiner i tillräcklig omfattning men dessa efterlevs inte i alla 
delar, bland annat avseende otillåtna direktupphandlingar och dokumentation av 
direktupphandlingar. Det konstaterades även att det gjordes avsteg från gällande 
lagstiftning inom området. 

2. Det fanns en tydlig ansvarsfördelning, men att upphandlingsfunktionen bedömdes vara 
sårbar. Vidare konstaterades att det inte fanns en tydlig bild av vilka inom kommunen som 
kunde göra inköp. 

3. Spridning av ramavtal var inte ändamålsenlig eftersom kommunens avtalsdatabas inte var 
uppdaterad. 

4. Det gick inte på ett enkelt sätt att stämma av fakturerade priser mot avtalade priser. Detta 
eftersom informationen i fakturorna i många fall var bristfällig samt att det görs köp som 
inte omfattas av gällande avtal.  

5. Det saknades rutiner för systematisk uppföljning av köptrohet och verifiering visade på en 
relativt låg köptrohet inom granskade områden.  

 
En översiktlig uppföljning gjordes även 2018 där kvarvarande brister konstaterades. 

Utifrån ovan har revisorerna i sin riskbedömning för 2019 beslutat att genomföra en uppföljande 
granskning. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Den revisionsfråga som ska besvaras är följande: 
 
Har kommunstyrelsen vidtagit åtgärder med anledning av de brister som noterades vid föregående 
granskning och därmed säkerställt en tillräcklig intern kontroll inom området? 
 
Kontrollmålen som följs upp är desamma som vid föregående granskning, med fokus på de brister 
som konstaterades 2015: 
 

1. Det finns upprättade regler och rutiner i tillräcklig omfattning. Dessa efterlevs och den 
interna kontrollen är tillfredsställande. 

2. Det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan upphandlingsfunktionen och 
nämnderna/verksamheterna avseende initiering, beslut, avtalstecknande, efterlevnad m.m. 

3. Rutinerna för upphandling av ramavtal och spridning av ramavtal i organisationen är 
tillförlitliga. 

4. Internkontrollen säkerställer att upphandlat objekt överensstämmer med beställningen. 
5. Den egna uppföljningen av upphandlingsverksamheten och köptroheten mot ramavtal är 

säkerställd ur internkontrollperspektiv. 

1.3. Revisionskriterier 

Följande revisionskriterier (bedömningsgrunder) utgör grunden för granskningens analyser, 
slutsatser och bedömningar:  

• Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)  
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• Kommunens egna riktlinjer/rutiner inom området  

1.4. Avgränsning 

Kommunstyrelsen är granskningsobjekt men inköpen omfattar alla nämnder. Granskningen är en 
uppföljning som huvudsakligen fokuserar på de brister som identifierades 2015 och vad som har 
åtgärdats respektive kvarstår. 

1.5. Metod 

Intervjuer, dokumentstudier samt registeranalys och viss verifiering.  
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 Granskningsresultat 
I detta avsnitt presenteras de iakttagelser och bedömningar som vi gjort utifrån varje enskild 
revisionsfråga.  

2.1. Regler och rutiner 

Kontrollmål 1: Det finns upprättade regler och rutiner i tillräcklig omfattning. Dessa efterlevs och 
den interna kontrollen är tillfredsställande. 
 
2.1.1. Iakttagelser 

Kommunen har ett styrande dokument inom området; Riktlinjer för hållbar upphandling som är 
fastställd av Kommunstyrelsen 2013. Det gäller till och med 2016 och revisionen har inte tagit del 
av något beslut om ytterligare förlängning eller ny riktlinje. 

Riktlinjernas stipulerar bland annat att dokumentation och konkurrensutsättning ska göras om 
värdet på kontraktet överstiger 10 000 kronor och finns tillgängligt på intranätet och på kommunens 
hemsida. Enligt intervju ska upphandlaren få en kopia på dokumentationen av den som genomför 
upphandlingen.  

Enligt en tjänsteskrivelse 2014 (Dnr 2013/33) är förvaltningarna skyldiga att kontakta 
upphandlingsenheten inför varje direktupphandling där summan beräknas överstiga 100 000 
kronor. Enligt upphandlaren förekommer dock inköp över 10 000 kronor där dokumentation saknas 
likväl som inköp över 100 000 där upphandlaren inte kontaktas. Enligt uppgift är omfattningen på 
regelbrotten inte kända. 
 
2.1.2. Bedömning 

De regler och rutiner som finns är gamla och gäller inte längre. De regler som finns uppställda 
kontrolleras inte heller enligt någon systematik varför efterlevnaden är okänd.  

Kontrollmålet bedöms därför som ej uppfyllt. 

2.2. Ansvarsfördelning mellan upphandlingsfunktionen och nämnderna 

Kontrollmål 2: Det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan upphandlingsfunktionen och 
nämnderna/verksamheterna avseende initiering, beslut, avtalstecknande, efterlevnad m.m. 
 
2.2.1. Iakttagelser 

Av riktlinjerna framkommer att Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens 
ramavtalsupphandlingar av varor och tjänster. Upphandling/inköp ska tillhandahålla kompetens 
och verktyg för upphandlingar och stötta förvaltningarna vid specifika upphandlingar. 
 
Vidare fastslås att nämnderna ska ansvara för objektsupphandlingar av varor, tjänster och 
entreprenader som är unika för nämndens verksamhetsområde. Vid objektsupphandlingar ska 
obligatoriskt samråd ske med Upphandling/inköp. Varje nämnd ansvarar för eventuell 
direktupphandling inom sitt verksamhetsområde.  
 
Riktlinjerna fastställer också att kommunen ska ingå i olika upphandlingskonstellationer där det är 
fördelaktigt, och ger som exempel att kommunen kontinuerligt upphandlar tillsammans med övriga 
kommuner i länet, SKI och Kammarkollegiet. 
 
Slutligen talar riktlinjerna om uppföljning och att denna uppföljning ska ske såväl på 
verksamhetsnivå som på kommunnivå. 
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Enligt delegationsordning har kommunchefen rätten att teckna avtal. 
 
Enligt intervju bevakar upphandlaren avtalstider för ramavtal och står som beställare i avtalen. 
Både upphandlaren och verksamheten kallar till uppstartsmöte inför en ny upphandling, men det är 
oftast upphandlaren som genomför marknadsanalyser i de fall sådana görs. 
 
2.2.2. Bedömning 

Gränsdragningen vad gäller ansvar är, utöver det som nämns ovan, inte explicit uttryckt i 
riktlinjerna, men vi bedömer inte heller att det föreligger någon större brist i saken. Generellt är 
också den beskrivning som ges i riktlinjerna vad gäller objektsupphandlingar vanlig i kommunala 
organisationer; dvs att en enskilda nämnden ansvarar, men erbjuds stöd av Kommunstyrelsen 
genom upphandlingsenheten. 

Utifrån ovanstående bedömer vi att revisionsfrågan är uppfylld. 

2.3. Ramavtal och spridning av ramavtal 

Kontrollmål 3: Rutinerna för upphandling av ramavtal och spridning av ramavtal i organisationen är 
tillförlitliga. 
 
2.3.1. Iakttagelser 

Enligt riktlinjerna är det Kommunstyrelsen via upphandlingsenheten som ansvarar för upphandling 
av ramavtal. Enligt intervju så bevakar upphandlingsenheten avtalstiden och meddelar 
verksamheten när det är dags för ny upphandling. Det är också upphandlingsenheten som 
ombesörjer kommunens avtalsregister som finns både på intranätet och på kommunens hemsida. 

Upphandlingsenheten samlar också kommunens inköpsgrupp till möten fyra gånger per år. 
Gruppens medlemmar utses av verksamheterna och fungerar som upphandlingsenhetens 
ambassadörer i kommunen. Inköpsgruppen informeras om nya och utgångna ramavtal och har 
sedan till uppgift att sprida informationen vidare. 

I en registeranalys som gjordes där leverantörsfakturor jämfördes med avtalsregistret hade 30 
leverantörer med fakturering över gällande direktupphandlingsgräns ingen träff i avtalsregistret. 
Kommunen har inte återkommit med någon förklaring annat än att alla avtal inte hinner läggas in i 
avtalsregistret.  

2.3.2. Bedömning 

Rutinerna för upphandling av ramavtal finns och bedöms som tillförlitliga. Kommunens inköpsgrupp 
är ett lovvärt initiativ som bedöms fylla sin funktion som ambassadör och informationsspridare av 
ramavtal. Däremot är det ett absolut krav för att information om ramavtal ska bedömas som 
tillförlitlig att avtalsregistret hålls uppdaterat. 

Utifrån ovanstående bedömer vi att kontrollmålet inte är uppfyllt. 

2.4. Internkontroll 

Kontrollmål 4: Internkontrollen säkerställer att upphandlat objekt överensstämmer med 
beställningen. 
 
2.4.1. Iakttagelser 

I granskningen från 2015 konstaterades att det i flera fall inte på ett enkelt sätt går att stämma av 
fakturerade priser mot avtalade priser. Detta eftersom informationen i fakturorna i många fall är för 
bristfällig samt att det görs köp som inte omfattas av gällande avtal. Detta har enligt intervju 
resulterat i att nya avtal omfattar de köpen. 
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Kontroller av genomförda köp skedde enligt uppgift under 2018 inom tre ramavtalsområden; 
livsmedel, externa vuxenplaneringar och barnplaceringar inom individ och familj. Att avsteg från 
direktupphandlingen dokumenteras vid dessa placeringar har även varit föremål för intern kontroll. 
För 2019 planeras en kontroll av kemtekniska produkter då avrop inom detta avtal anses som stor 
risk. 

De interna kontroller inom inköp som enligt beslut ska genomföras under 2019 för Socialnämnden 
som omfattar avtalsrutiner har inte genomförts.  

2.4.2. Bedömning 

Det gjordes begränsade kontroller av betydelsefulla avtal under 2018 och av riskbedömda avtal för 
2019 samtidigt som köp utanför avtal kartläggs efter tidigare granskning. 

Utifrån ovanstående bedömer vi att kontrollmålet är uppfyllt. 

 

2.5. Uppföljningen av upphandlingsverksamheten och köptroheten mot 

ramavtal 

Kontrollmål 5: Den egna uppföljningen av upphandlingsverksamheten och köptroheten mot 
ramavtal är säkerställd ur internkontrollperspektiv. 
 
2.5.1. Iakttagelser 

De interna kontroller inom inköp som enligt beslut ska genomföras under 2019 
Samhällsbyggnadsnämnden har inte genomförts. Det handlar om och avtalstrohet för 
datortillbehör. 

Vidare ska enligt den beslutade interna kontrollplanen Kommunledningskontoret utföra stickprov 
på de tio största leverantörerna där kommunen enligt avtal har rätt till bonus. Den kontrollen är 
delvis genomförd med resultatet ”mindre avvikelser”. 

Det görs ingen kontroll av genomförda publicerade upphandlingar eller direktupphandlingar. Det 
görs inte heller någon kontroll av det samlade värdet av inköp av samma slag under budgetåret. 

Kommunens inköpsmönster de åtta första månaderna 2019 ser ut som följer: 

Inköpsvolym Leverantörer Andel% SEK Andel% 

>5 000 000 18 0,9% 621 346 181 72,1% 
1 000 001-5 000 000 61 2,9% 127 890 671 14,8% 
500 001-1 000 000 49 2,3% 33 415 182 3,9% 
100 001-500 000 228 10,8% 51 946 718 6,0% 
50 001-100 000 174 8,2% 12 585 380 1,5% 
<50 000 1 580 74,9% 14 465 105 1,7% 
Summa 2110 100,0% 861 649 237 100,0% 

 

2.5.2. Bedömning 

De interna kontroller som görs är på stickprovsnivå och hanterar inte den aggregerade 
ramavtalstroheten. Kommunens inköpsmönster visar samtidigt på relativt få småleverantörer, vilket 
torde tyda på att kommunens inköp sker av upphandlade leverantörer, oaktad produkt. Dock är det 
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att betrakta som en brist ur ett internkontrollperspektiv att ingen systematisk aggregerad analys 
görs inom området. 

Utifrån ovanstående bedömer vi att kontrollmålet delvis är uppfyllt. 

2.6. Rekommendationer 

Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi styrelsen att: 

• Säkerställa att kommunens verksamheter känner till tecknade avtal 

• Systematiskt kontrollera leverantörstrohet 

• Säkerställa att den interna kontrollen av den totala inköpssumman av tjänster av samma 
slag under räkenskapsåret stärks. 

 

 

 

 

 

 

 

2019-11-12 
 
 
 
 
 

  

Tobias Bjöörn, uppdragsledare  Fredrik Flodin, projektledare 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på 
uppdrag av de förtroendevalda revisorerna 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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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 Markus Lundin (KD) om att Lindesberg 

kommun är underkänd i Ungdomens Nykterhetsförbunds ranking 

 
Förslag till beslut 

 
Interpellationen ställs och besvaras. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Markus Lundin (KD) har inkommit med en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande, Irja Gustafsson (S). Irja Gustafsson (S) har 
inkommit med skriftligt svar. 
 
 

 
 
 
 
Henrik Arenvang  Anna Lundström 
Förvaltningschef   Handläggare 
 
 
För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 
 
För kännedom: 

Kommunstyrelsen 
 
Bilagor: 

Interpellation från Markus Lundin (KD) om att Lindesberg kommun är 
underkänd i Ungdomens Nykterhetsförbunds ranking. 



Filen hittades inte. Den är antingen borttagen eller utcheckad
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 Sammanträdesdatum:  

Kommunfullmäktige 2019-11-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§192/19   Dnr: KS 2019/291 

 

Interpellation från Inger Griberg (MP) om att 

underlätta för cyklister 
 
Beslut 

 

Interpellationen ställs och besvaras vid nästa sammanträde. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Inger Griberg (MP) har inkommit med en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsens ordförande 
har inkommit med ett skriftligt svar.   

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Arnold Bengtsson (S) föreslår att interpellationen ställs och 
besvaras vid nästa sammanträde eftersom Irja Gustafsson (S) 
inte är på plats.  
 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Kanslienheten 
För kännedom 

Irja Gustafsson (S) 
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 Miljöpartiet de Gröna 
Inger Griberg 
   
   

     
 
Svar på Interpellation från Inger Griberg (MP) om att 
underlätta för cyklister från Irja Gustafsson (S) 
 
Har fått 2 frågor angående förbättringar för cyklister. 
 
1. Varför gör man inte färdigt cykelbanan utefter Kristinavägen? 
 
Ett nytt förslag om hur dagvattnet ska tas om hand på Kristinavägen 
är framtaget, och innan vi bestämt vad /hur det ska göras så har vi 
inte velat påbörja arbetet med att göra färdigt cykelbanan på 
Kristinavägen.  
 
Det är avsatt investeringsmedel för projektering under 2020. 
 
2. Var finns cykelpumpen? 
 
Medborgarförslaget kom 2016 och frågan har diskuterats vid flera 
tillfällen, både placering och ekonomin. Nu är det klart att 
etableringen av en cykelpump är planerad som en del av 
ombyggnationen av flygparken. Och ombyggnationen beräknas vara 
klar under våren 2020 och då ska cykelpumpen vara på plats. 
 
Att placeringen blir där beror på att den ska vara lätt tillgänglig samt 
att kommunen äger marken. 
 
 
 
 
 
 
 
Irja Gustafsson 
kommunstyrelsens ordförande 
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