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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 

Tillväxtutskottet 
Kommunstyrelsen 
 

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-december 2019 för 

tillväxförvaltningen 

Förslag till beslut 

 

Tillväxtutskottet godkänner verksamhetsberättelsen för perioden januari-
december 2019 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 

För tillväxtförvaltningen har 2019 präglats av ett brett utvecklingsarbete. 

Under 2019 har samtliga av kommunens verksamheter arbetat med att 
definiera sina grunduppdrag utifrån ny styrmodell för ledning och styrning. 
Tillväxtförvaltningens enheter har alla varit delaktiga i processen. Arbetet 
med att definiera verksamheternas grunduppdrag och hitta metoder för att 
säkerställa att verksamheterna levererar kvalitet i den verksamhet som vi 
bedriver har varit ett genomgående arbete under 2019. 

Under 2019 har även nya politiska mål för mandatperioden tagits fram i 
samverkan mellan tillväxtförvaltningen och tillväxtutskottet. Flera viktiga 
diskussioner kring vad som är viktigt i en föränderlig omvärld med minskade 
skatteintäkter har förts i dialog inför olika beslutsled. 

Tillväxtförvaltningen redovisar under 2019 en avvikelse på -0,3 mnkr 

Kommunikation redovisar en avvikelse på -1,7 mnkr, som beror på att 
färdtjänst under 2019 har genomgått ett nytt avtal inom Länstrafiken som 
medförde dels ökad grundavgift för hela året samt att det upphandlades mer 
chartrade fordon med dyrare avgifter. Nya avtalet trädde i kraft 1/7 -19 och 
därefter påvisades en betydligt högre månadskostnad för resorna. Årlig 
ökning gällande grundavgiften är cirka 0,5 mnkr och för resorna 1,0. I 
förhållande till år 2018 (december månad) har antalet färdtjänstresor år 2019 
minskat med 1% och kostnaderna ökat med 31%. Inför år 2020 har 
tillväxtförvaltningen fått ytterligare en miljon i budgetram för "färdtjänst". 
Men fortsätter kostnadstrenden i samma takt som under 2019, så kommer 
den inte att finansiera underskottet.  

Gemensam/administrations avvikelse har att göra med att 
marknadsföringsbidraget inte förbrukats fullt ut samt löner på grund av 
föräldraledighet och vakans.  

Biografens underskott beror på lägre intäkter än förväntat. Då verksamheten i 
november månad övergått till Besök Linde AB och det vid årets slut kvarstod 
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en avskrivning på verksamhetens inventarier med 0,2 mnkr, behövdes 
det skrivas av med dess kvarstående belopp.  

Samverkans avvikelse berör lägre förväntade intäkter till caféet, även 
lönekostnader och försäkringsavgifter (inbrottslarm och bevakning) utöver 
budget.  

Svenska för invandrare (Sfi) redovisar en negativ avvikelse på -1,2 mnkr 
och beror på att budgeterade intäkter är lägre än förväntat. Teknikcollage har 
en avvikelse på -1,0 mnkr. Arbetsmarknadsenhetens avvikelse beror på högre 
intäkter än förväntat gällande Arbetsförmedlingen både gällande 
serviceteamet samt Extratjänster. 

 

 

Magnus Sjöberg  Helena Randefelt 
Förvaltningschef Utvecklingsstrateg 
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1 Sammanfattning och viktiga händelser 

För tillväxtförvaltningen har 2019 präglats 
av ett brett utvecklingsarbete. 

Under 2019 har samtliga av kommunens 
verksamheter arbetat med att definiera 
sina grunduppdrag utifrån ny styrmodell 
för ledning och styrning. 
Tillväxtförvaltningens enheter har alla 
varit delaktiga i processen. Arbetet med att 
definiera verksamheternas grunduppdrag 
och hitta metoder för att säkerställa att 
verksamheterna levererar kvalitet i den 
verksamhet som vi bedriver har varit ett 
genomgående arbete under 2019. 

Arbetet med att engagera medarbetare och 
ge dem rätt förutsättningar att fortsatt 
kunna jobba mer metodiskt med att 
utveckla verksamheten, skapa fler 
samarbeten (både internt inom kommunen 
som med externa samarbetspartners) och 
med kommunens medborgare har under 
året varit i fokus. 

Att medarbetare trivs och väljer att stanna 
kvar hos kommunen är viktigt för att 
kunna hålla en hög kvalitet och skapa 
kontinuitet i våra verksamheter. Det är 
också en avgörande faktor att kunna klara 
våra grunduppdrag. Det är våra 
medarbetare med sin kompetens och sitt 
engagemang som lägger grunden för allt vi 
vill åstadkomma. Det måste alltid finnas en 

god anledning till att välja arbeta hos oss 
och att löpande kunna utvecklas. 
Arbetsmiljöfrågorna blir därmed viktiga i 
vår vardag för att kunna möta 
kompetensutmaningen framåt. 

Under 2019 har även nya politiska mål för 
mandatperioden tagits fram i samverkan 
mellan tillväxtförvaltningen och 
tillväxtutskottet. Flera viktiga diskussioner 
kring vad som är viktigt i en föränderlig 
omvärld med minskade skatteintäkter har 
förts i dialog inför olika beslutsled. 

Att driva förändringar, fatta självständiga 
beslut och att kunna omvärldsbevaka är 
viktiga delar som krävs inom framtidens 
kompetens eftersom behovet av en flexibel 
organisation som snabbt kan ställa om, blir 
allt mer viktigt. I ett läge där det finns 
många svårrekryterade yrken behöver vi 
titta på nya lösningar för att säkerställa att 
rätt kompetens fortsätter finnas inom vår 
förvaltning. 

En viktig del i förändringsarbetet har 
under året även handlat om 
digitaliseringen som är ständigt pågående. 
Bland annat har meröppet införts på 
huvudbiblioteket och i alla kursplaner 
ingår digitalisering samt en ny lärplattform 
har införts. 

2 Ekonomi 

Tillväxtförvaltningen redovisar under 2019 en avvikelse på -0,3 mnkr. 

Kommunikation där budget för färdtjänst ingår har under 2019 genomgått ett nytt avtal inom 
Länstrafiken som medförde dels ökad grundavgift för hela året samt att det upphandlades 
mer chartrade fordon med dyrare avgifter. Nya avtalet trädde i kraft 1/7 -19 och därefter 
påvisades en betydligt högre månadskostnad för resorna. Årlig ökning gällande grundavgiften 
är cirka 0,5 mnkr och för resorna 1,0 mnkr. I förhållande till år 2018 (december månad) har 
antalet färdtjänstresor år 2019 minskat med 1% och kostnaderna ökat med 31%. Inför år 
2020 har tillväxtförvaltningen fått ytterligare en miljon i budgetram för färdtjänst. Fortsätter 
kostnadstrenden i samma takt som under 2019 kommer den dock inte att finansiera 
underskottet. Detta då Länstrafikens nya avtal som medförde högre kostnader endast berörde 
halverat år 2019. 
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Gemensam verksamhets avvikelse beror på att marknadsföringsbidraget inte förbrukats fullt 
ut samt löner på grund av föräldraledighet och vakans av tjänst. 

Biografens underskott beror på lägre intäkter än förväntat. Då verksamheten i november 
månad övergick till Besök Linde AB och det kvarstod en avskrivning på verksamhetens 
inventarier med 0,2 mnkr vid årets slut, vilken behövdes skrivas av med dess kvarstående 
belopp. 

Samverkans avvikelse berör lägre förväntade intäkter till caféet, även lönekostnader och 
försäkringsavgifter (inbrottslarm och bevakning) utöver budget. 

Utbildningsenhetens underskott berör till största del verksamheterna sfi samt Teknikcollege. 
Sfi redovisar en negativ avvikelse på -1,2 mnkr och det beror på att budgeterade intäkter är 
lägre än förväntat. Under 2019 har flyktingmottagandet varit betydligt lägre än tidigare år 
vilket medför en lägre schablonersättning. Schablonersättningen betalas ut baserat på 24 
månader för varje nyanländ person som kommunen tar emot. I kommunens riktlinje fördelas 
ersättningen på tre år då en person är nyanländ under tiden som denne omfattas av lagen om 
etableringsinsatser och det är upptill tre år och många personer är inte klara med sina studier 
efter två år. Det medför att intäkten blir lägre men räcker ytterligare ett år. Det finns även 
studerande som har återupptagit studier sedan tidigare och då är kommunen ej berättigad 
någon ersättning. Teknikcollage har en avvikelse på -1,0 mnkr. Underskott på verksamheten 
beror på förväntad finansiering utifrån statsbidrag och ersättning från arbetsförmedlingen 
ligger på en högre nivå än utfallet. Då arbetsförmedlingen inte längre upphandlar 
industriutbildning i Lindesbergs kommun så försvinner den delen av intäkterna. Inför nästa 
år har vi dock en högre ersättning för industritekniska programmet som delvis kommer att 
påverka ekonomin positivt. 

Arbetsmarknadsenhetens avvikelse beror på högre intäkter än förväntat gällande 
arbetsförmedlingens insatser både gällande serviceteamet samt Extratjänster. Under 2019 
beslutades att Extratjänster skulle avta, men då arbetsförmedlingen betalar ut intäkter en – 
upp till flertalet månader retroaktivt, så finns intäkter gällande november samt december från 
2018 med. Dessa månader samt vissa månader under 2019 var det betydligt fler anställda 
men då verksamheten successivt avtog beräknas intäkter på tidigare månader. Detta i 
förhållande till lägre lönekostnader påverkar verksamhetens avvikelse. Inför nästkommande 
år vad gäller arbetsmarknadsenhetens verksamheter planeras olika omställningar. Det  
kommer bland annat införas nya bidragsanställningar vad gäller serviceteamet och bilpoolens 
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verksamhet kommer övergå till arbetsmarknadsenheten. 

 
 

  

Driftredovisning (Mnkr) 

Verksamhet Kostnad Intäkt Netto 
Nettobudge

t 
Budget- 

avvikelse 
Bokslut 2018 

Netto 

Kommunikation 8,4 0,3 8,1 6,4 -1,7 6,7 

Vägbidrag 1,7 0,0 1,7 1,6 -0,1 1,4 

Turism 1,9 0,1 1,8 1,9 0,1 1,9 

Näringslivsenhet 4,4 0,0 4,2 4,4 0,2 11,3 

Gemensam 
verksamhet 

7,5 0,0 7,5 8,1 0,6 7,0 

Exploatering och 
fastigheter 

6,2 1,2 5,0 5,2 0,2 5,1 

Anläggning, hyror 22,1 1,6 20,5 20,6 0,1 19,5 

Föreningsbidrag 5,5 1,0 4,5 4,4 -0,1 4,7 

Administration 
kultur 

0,5 0,0 0,5 0,7 0,2 0,5 

Biograf 1,4 0,9 0,5 0,1 -0,4 0,0 

Programverksamhet 1,5 0,2 1,3 1,6 0,3 1,3 

Biblioteksverksamh
et 

14,2 2,0 12,2 12,2 0,0 11,7 

Museieverksamhet 1,8 0,0 1,8 1,9 0,1 1,8 

Samverkansenhet 10,3 0,6 9,7 9,3 -0,4 9,8 

Utbildningsenhet 22,8 10,4 12,4 10,8 -1,6 11,7 

Arbetsmarknadsenh
et 

26,5 20,1 6,5 8,7 2,2 7,4 

Totalt 136,7 38,4 98,2 97,9 -0,3 101,8 

3 Verksamhet  

Näringslivsenheten har under 2019 arbetat 
med sitt grunduppdrag. Under året har 
även vakanta tjänster tillsatts och arbetet 
med att öka samarbetet mellan 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
och Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen har intensifierats. 
Näringslivsenheten tillsammans med 
kommunens högsta ledning har även 
påbörjat ett arbete med att förbättra 
företagsklimatet i Lindesbergs kommun. I 
detta arbete finns kommunens samtliga 
förvaltningar representerade. Arbetet tar 
avstamp i olika förbättringsåtgärder 

gällande bland annat kommunikation, 
information och attityder internt såväl som 
externt med bakgrund av de mätresultat 
som erhållits från Nöjd kund index och 
svenskt näringslivs mätresultat. 

Kulturenheten har under 2019 lagt större 
delen av resurserna på grunduppdraget 
men också utvecklat verksamheterna. Från 
juni månad är huvudbiblioteket i 
Lindesberg meröppet mellan 07.00-22.00 
för alla över 16 år och som tecknar särskilt 
avtal. Det innebär en stor ökning av 
tillgängligheten till biblioteket. 
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Kulturarvsverksamheten har under året 
ökat sin tillgänglighet genom att öppna en 
kulturarvsavdelning på biblioteket i 
Lindesberg, där det kulturhistoriska 
arkivets och museets samlingar visas upp 
genom olika utställningar. Personal från 
enheten har arbetat med en 
barnkulturplan för Lindesbergs kommun 
med syftet att öka barns tillgång till kultur. 
Under året har också förberedelser gjorts 
för att kunna uppdatera det 
kulturhistoriska arkivets bilddatabas. 

Inom vuxenutbildningen utvecklades fler 
vägar för breddad rekrytering under 2019. 
På Masugnen finns en stor del av 
arbetskraftsreserven som behöver hitta 
nya vägar via utbildningssystemet till 
arbetslivet och egen försörjning. Ett 
förändringsarbete pågår tillsammans med 
interna och externa parter. Dels inom 
kommunens egna verksamheter men även 
inom det privata näringslivet. Det finns ett 
stort behov av möjlighet till anställning 
utan krav på gymnasiekompetens som 
lägsta utbildningsnivå. 

Inom sfi (svenska för invandrare) har året 
kännetecknats av ett omfattande 
förändringsarbete som syftar till att skapa 
bättre och nya förutsättningar för elevens 
språkinlärning och för att kunna hantera 
uppdraget inom utbildningsplikten. 
Eftersom sfi ofta kombineras med andra 
arbetsmarknadsinsatser har bl.a. en ny 
schemaläggning setts över för att kunna 
skapa bättre samordning mellan enheterna 
och en utbildare med koordineringsansvar 
har anställts för att administrera 
uppdraget 

Masugnen har under hård konkurrens fått 
förtroendet av Yrkeshögskolemyndigheten 
(YH) att fortsatt få utföra 
tandsköterskeutbildningen med tre nya 
utbildningsomgångar med start i augusti 
2020. 

Inom arbetsmarknadsenheten har ett 
omfattande förändringsarbete skett med 
fokus på att bättre kunna möta upp de 
målgrupper som behöver vidare till en 
egen försörjning. I slutet av oktober 2019 
tillträde en ny enhetschef för enheten och 

under året har arbetsmarknadsenheten 
bland annat utökat samarbetet med 
försörjningsstöd och gemensamt arbetat 
fram ett förslag till en modell för 
Resursjobb. Det är en insats för att kunna 
rusta och matcha fler individer till 
arbetsmarknaden/studier. Under 
sommaren har feriearbetet för kommunens 
ungdomar fortlöpt med gott resultat. I 
början av året öppnades Medborgarservice 
som fysiskt har sin lokal på 
huvudbiblioteket. Medborgarservice 
implementeras i ordinarie verksamhet från 
och med 1/2 dock med justering av 
öppettider. Intresset hos medborgarna har 
varit bra och behovet av att få hjälp och 
rådgivning stort. Inför 2020 har planering 
för flera omställningar av 
arbetsmarknadsenhetens verksamhet 
skett. Bland annat har ett större samarbete 
inletts med sfi, där syftet är att fler elever 
och deltagare ska kunna ta del av 
gemensamma insatser. De aktiviteter som 
ägt rum på Herrgården tidigare har även 
avvecklats. Fokus under 2020 är att ha en 
arbetsmarknadsenhet som fullt ut arbetar 
med arbetsplatsförlagda insatser. Bland 
annat kommer kommunens bilpool att 
flyttas över till enheten. Från och med 1 
mars 2020 kommer 
arbetsmarknadsenheten även ha 
verksamhet som aktivt arbetar med 
återbruk av hela kommunens möbler och 
inventarier. 

Barnkonventionen 

Under 2019 har kulturchefen ingått i ett 
arbete tillsammans med Region Örebro län 
"Att löpa linan ut" som handlar om att 
implementera barnkonventionen som lag 
inom biblioteksverksamheten. Tankar och 
idéer från det arbetet kommer att tas med i 
det förvaltningsövergripande arbetet med 
barnkonventionen, likväl som att sprida 
goda exempel och tankar till de andra 
verksamheterna inom tillväxtförvaltningen 
så väl som kommunövergripande. 

Kommunstyrelsen har även tagit beslut om 
en handlingsplan gällande 
barnkonventionen som lag som hela 
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tillväxtförvaltningen kommer arbeta koncentrerat med under 2020.

4 Systematiskt arbetsmiljöarbete, inklusive jämställdhet

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är viktigt och pågår kontinuerligt. Under 2018
reviderades brandskyddsarbetet i hela förvaltningen vilket har lett fram till väl fungerande
rutiner 2019. Verksamheterna möter allt fler personer med psykisk ohälsa och arbetet med
att minska risken för hot- och våldssituationer pågår ständigt. Sjukfrånvaron inom
förvaltningen är lägre än inom andra verksamheter i kommunen och förvaltningens analys
pekar främst på att medarbetarna har stort utrymme att kunna lägga upp egna
arbetsuppgifter och därmed påverka sin arbetssituation, vilket bidrar till ett lägre sjuktal. Men
också ett prioriterat arbete från ledningen vad gäller hälsofrämjande insatser.

Förändringar utifrån verksamhet och en förväntad minskad budget 2020 har under hösten
skapat viss oro inom förvaltningens verksamheter.

Tillväxtförvaltningen arbetar aktivt och medvetet med att vara en tillgänglig och inkluderande
arbetsplats. Tillväxtförvaltningen tar ett brett ansvar för att samhällets medborgare ska
kunna inkluderas och välkomnas i våra verksamheter. Jämställdhet beaktas i varje
nyrekrytering och exempelvis är tillväxtförvaltningens ledningsgrupp den mest
könsjämställda ledningsgruppen i kommunen.

5 Måluppfyllelse nämndmål

Inriktningsmål:
5.1 Medborgarna upplever bra kommunal service med kvalitet

Nämndens
mål Analys Indikatorer Utfall

Målvär
de

Medborgarna
upplever ett
gott
bemötande,
tydlighet och
tillgänglighet
i kontakter
med
Tillväxtförval
tningens
verksamheter

I våra verksamheter arbetar vi kontinuerligt med
att medborgare, turister och andra besökare ska
uppleva god service med kvalitet. De kunder som
besöker våra verksamheter ska uppleva
tydlighet, tillgänglighet och ett gott bemötande.
Detta är ett pågående arbete inom förvaltningen.
Inför 2020 pågår arbete med att säkerställa
uppföljningar för att mäta medborgarnas
upplevelse av tillväxtförvaltningens bemötande,
då tidigare mätmetoder inte har fungerat på ett
ändamålsenligt sätt.

Andel av de
svarande som
varit i
kontakt
(fysiskt
besök) med
oss uppfattar
att de fått ett
gott
bemötande.
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Inriktningsmål:

5.2 Lindesberg kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndens
mål

Analys Indikatorer Utfall Målvär
de

Tillväxtförval
tningens
verksamheter
är attraktiva
arbetsgivare.

Att medarbetare trivs och väljer att stanna hos
oss är otroligt viktigt för att hålla en god kvalitet
och skapa kontinuitet i vår verksamhet. Det är
lika viktigt som att attrahera ny personal som
kan bidra med ny kompetens. Arbetet med att
vara en attraktiv arbetsgivare är en ständig
process inom tillväxtförvaltningen, dels
systematiskt arbetsmiljöarbete men även arbetet
med att engagera medarbetarna och ge dem
förutsättningar att kunna jobba mer metodiskt
med att utveckla verksamheterna och känna sig
delaktiga i det gemensamma utvecklingsarbetet.
Det är personalen med sin kompetens och sitt
engagemang som lägger grunder för allt det vi
vill åstadkomma. Vi strävar efter att öka
attraktiviteten på våra arbetsplatser då det alltid
måste finnas en anledning att välja
tillväxtförvaltningen som arbetsgivare.

Resultati
medarbetare
nkätens fråga
om
uppföljning
och
utvärdering
av enhetens
mål (poäng
av 5, avser
både
kommun och
koncern)

3,41 4,5

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

4,08 4,5

Andel
personal
inom
Tillväxtförval
tningen som
nyttjar
motionstimm
en
regelbundet.

Sjukfrånvaro
hos
medarbetare
(%)

4,09 % 5 %

Andel
tillsvidareans
tällda med
heltidsanställ
ning (%)

96,1 % 90 %

Andel
medarbetare
med en
tillsvidareans
tällning (%)

50 % 66 %
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Inriktningsmål:

5.3 I Lindesbergs kommun finns ett kultur- och föreningsliv för alla

Nämndens
mål

Analys Indikatorer Utfall Målvär
de

Allmänkultur
en verkar för
att skapa och
stärka ett
brett
kulturliv för
alla.

Enheten arbetar systematiskt med att erbjuda
olika konstformer i syfte att medborgarna ska ha
möjlighet att ta del av ett varierande kulturutbud
med hög kvalitet. De konstformer som erbjudits
film, teater, musik, dans, litteratur och konst.
Olika metoder prövas för att få fler.

Antal
konstformer
som erbjuds
under året.

6

Museiverksa
mheten och
arkivet gör
kulturarvet
tillgängligt.

Antalet förfrågningar till arkivet ökar något.
Under hösten har förberedelser gjorts för en
uppdaterad och tydligare bilddatabas vilket ökar
tillgängligheten till arkivets stora bildmaterial.

Under året har kulturarvsavdelningen invigts på
biblioteket i Lindesberg vilket innebär att det
finns bättre förutsättningar för att visa
samlingarna från museiverksamheten och
kulturhistoriska arkivet. För de som skaffar sig
meröppetkort på biblioteket är utställningarna
tillgängliga 7-22 varje dag året runt. Under året
har kulturarvsavdelningen visat fyra
utställningar. En ny myntutställning har visats på
Bergslagens sparbank och en
vandringsutställning har visats på fyra platser i
kommunen. Dessutom har biblioteksbussen haft
fyra miniutställningar. Att visa utställningar
utanför traditionella lokaler sänker trösklar och
gör kulturarvet till en del av människors vardag
vilket är mycket positivt. Dock kräver flera
utställningsplatser större personalresurser
vilket gör att det finns en gräns för hur många
utställningar som kan göras.

Antal
förfrågningar
till arkivet.

508 250

Antal
utställningar
av
museiföremål
.

9 1

Biblioteken
är en
mötesplats
för alla, med
särskilt fokus
på
läsfrämjande
verksamhet
för barn och
unga.

Huvudbiblioteket harbyggts om för Meröppet
vilket innebär att människor kan besöka
biblioteket även vid tillfällen när det inte är
bemannat. Detta är ett sätt att öka
tillgängligheten för medborgare samt att
biblioteket ska kunna vara en mötesplats för alla,
även utanför personalens arbetstider.
Personalen har även börjat arbeta med
uppsökande verksamhet för att nå fler
potentiella biblioteksbesökare. Dock har andelen
aktiviteter riktade till barn av olika skäl minskat.
Olika åtgärder behöver användas för att öka
andelen aktiviteter, som förändrad organisation
av arbetsuppgifter och en ökad tydlighet om
uppdraget. Det är också så att
biblioteksverksamheten delvis är beroende av
samarbete med andra aktörer som skolan för att
nå barn och unga.

Antalet besök på biblioteken fortsätter den
sjunkande trenden, om än från en tidigare
mycket hög nivå. Biblioteksverksamheten är i en
förändringsprocess för att öka antalet användare
påsikt. Som delar i det utvecklas förändrade

Andel
aktiviteter
anordnade av
kommunens
folkbibliotek
med barn och
unga som
målgrupp.

31
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Nämndens
mål Analys Indikatorer Utfall

Målvär
de

arbetssätt och erbjuds meröppet på biblioteket.
Detta innebär dock på kortare sikt att biblioteket
i Lindesberg har byggts om och aktiviteterna
ändrats vilket kan ha haft viss inverkan på
antalet besök.

Tillväxtförval
tningen
verkar för att
andelen
deltagartillfäl
len som får
lokalt
aktivitetsstöd
ökar

Antalet deltagartillfällen som fått aktivitetsstöd
ligger stabilt gentemot tidigare år.
Begränsningen ligger i Lindesbergs tätort p.g.a
utrymmesbrist i idrottshallarna samt brist på
föreningsaktiviteter inom kulturområdet.
Indikatorerna kommer redovisas direkt till
kommunstyrelsen, då utfallet inte är färdigt
förrän i slutet av februari 2020.

Andel
deltagartillfäl
len som får
lokalt
aktivitetsstöd

Redovisa
s till
kommun
styrelsen

Fördelning av
andelen
deltagartillfäl
len för pojkar
och flickor
(aktivitetsbid
rag), (andelen
pojkar visas)

Redovisa
s till
kommun
styrelsen

50 %

Antal besök i
kommunens
bibliotek
inklusive
bokbussen
(antal/invåna
re)

5,5 st 6 st
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Inriktningsmål:

5.4 Lindesbergs kommun är attraktiv för nya och befintliga företag

Nämndens
mål

Analys Indikatorer Utfall Målvär
de

Tillväxtförval
tningen
verkar för att
skapa
mötesplatser
för
näringslivet i
Lindesbergs
kommun.

Tillväxtförvaltningen fortsätter att försöka hitta
nya beröringspunkter och erbjuda näringslivet
mer riktad information och dialogytor. Genom
dialog och/eller information i specifika, aktuella
frågor skapas naturliga mötesplatser för
näringsliv och andra intressenter.

Näringslivsenheten arbetar löpande för att
tillhandahålla så många mötesplatser som
möjligt. Den löpande dialogen sker bland annat
branschvis, via företagsfrukostar och de
nystartade servicepunkterna som finns i
kommunen. Utöver detta sker en löpande dialog
mellan företagare och tjänstepersoner i externa
mötesformer.

Näringslivsenheten tillsammans med
kommunens högsta ledning har även påbörjat ett
arbete för att förbättra företagsklimatet i
Lindesbergs kommun. I detta arbete finns
kommunens alla förvaltningar representerade.
Arbetet tar avstamp i förbättringsåtgärder
gällande bland annat kommunikation,
information och attityder internt som externt
med bakgrund av de mätresultat som erhållits
från Nöjd kund index och svenskt näringslivs
mätresultat.

Antal
företagsbesö
k.

75

Antal
anordnade
Kompetensrå
d

4 4

Antal
anordnade
frukostmöten

8 8

Antal
anordnade
näringslivsda
gar

1 1

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

70 72

Företagsklim
at enligt
Svenskt
Näringslivs
enkätdel
(ranking av
290
kommuner)

Placeri
ng 289

Placerin
g 150

Antal
nystartade
företag (antal
per 1000
invånare).

3,7 st 5 st
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Inriktningsmål:

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

Nämndens
mål

Analys Indikatorer Utfall Målvär
de

Tillväxtförval
tningen
verkar för att
erbjuda våra
besökare en
innehållsrik
vistelse i
Lindesbergs
kommun

Näringslivsenheten bidrar till att via turistbyrån
ge besökare god service och information om vad
en kan göra i Lindesbergs kommun. Inom arbete
i Destination Bergslagen marknadsförs bland
annat Lindesbergs kommun i och dess företag till
en bredare publik. Bland annat via insatser
kopplat till digital marknadsföring men även
kopplat till besök på mässor och andra
strategiska forum.

En nulägesanalys över turism- och besöksnäring
i destination Bergslagen har precis påbörjats och
ska presenteras för den nya styrelsen i Tursam i
Bergslagen ekonomisk förening. Tidigare
utvecklingsförslag för Destination Bergslagen är
inte längre aktuellt, och nya stadgar har tagits
fram.

Utvecklingen av gästnattsstatistik visar mycket
positiva siffror för övernattningar i Lindesbergs
kommun. Att gå från ca67 000 årliga gästnätter
till över 103 000 på 10 år är en väldigt bra
utveckling. I dag sker ca45 % av alla
övernattningar i destination Bergslagen i
Lindesbergs kommun.

Antal
genomförand
e av
utvecklingsfö
rslaget för
Destination
Bergslagen.

Tillväxtförval
tningen
verkar för en
attraktiv
livsmiljö där
kommuninvå
narna är
delaktiga och
kan påverka
sitt
närsamhälle i
form av
lokalutveckli
ng.

I strävan efter att vara en kommun som har ett
gott kommunklimat behöver vi fortsätta arbetet
med samverkanbåde intern men även externt
med näringslivet och civilsamhället för att bli
ännu bättre. Tillväxtförvaltningen har
tillsammans med Samhällsbyggnad Bergslagen
och andra viktiga samarbetspartners initierat ett
utvecklingsarbete inom gemensamma frågor
med fokus på att kunna erbjuda ännu bättre
service och kvalitet till våra medborgare,
företagare och besökare.

Antal ideella timmar har inte kunnat följas upp
på grund av att de timmar och möten som skulle
mätas inte har blivit arrangerade under 2019 på
grund av nya arbetssätt och tankar om
förändringsarbete framöver.

Endast 49 % av kommunens medborgare har
tillgång till 1000 Mbit/s (fiber), och det är främst
medborgare på landsbygden som är drabbade.
Det är svårt för tillväxtförvaltningen att aktivt
bidra till att höja andelen medborgare som har
tillgång till fiber, då det är privata entreprenörer
som står för bredbandsutbyggnaden. Under
2017-2019 har en entreprenör byggt
kanalisation för ca25 miljoner kronor, vilket
förhoppningsvis kommer leda till en ökning av
tillgång till fiber för fler av våra
kommuninvånare.

Antal ideella
timmar
kommuninvå
nare

Andel
medborgare
som har
tillgång till
1000 Mbit/s

49 % 70 %
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Nämndens
mål Analys Indikatorer Utfall

Målvär
de

Antal
gästnätter
(tusental)

103 92 t st

Antal
besökare på
utvalda
turistmål i
kommunen
(tusental)

Redovisa
s till
kommun
styrelsen

325 t st

Antal nya
lägenheter
och småhus
främst i de
mest
efterfrågade
orterna

62 25 st

Inriktningsmål:
5.6 Lindesbergs kommun har en hållbar ekologisk utveckling

Nämndens
mål Analys Indikatorer Utfall

Målvär
de

Tillväxtförval
tningens
caféverksamh
et verkar för
att hållbara
ekologiska
alternativ
används

Caféet arbetar kontinuerlig med att hitta fler
ekologiska produkter vid inköp och öka andelen
av ekologiska produkter.

Andel
ekologiska
livsmedel

35 % 34%

Koldioxidutsl
äpp
Tillväxtförval
tningens
tjänsteresor

Redovisa
s till
kommun
styrelsen
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Inriktningsmål:

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

Nämndens
mål

Analys Indikatorer Utfall Målvär
de

Tillväxtförval
tningen
erbjuder
yrkesutbildni
ngar utifrån
arbetsmarkn
adens behov.

Utbildningsenhetens utbud styrs som alla andra
av ekonomi. Vi ser att behovet av
yrkesutbildning är stort, men det är också
kostsamt att bedriva. En del av att kunna möta
upp efterfrågan är i samverkan i regionen, där vi
från och med 2019 har s.k. frisök på de flesta
yrkesutbildningarna i länet. En viktig
framtidsfaktor är det lokala och regionala
utbildningsutbudet. Vi arbetar aktivt för att
fånga upp vilka framtida kompetensbehov som
näringslivet kommer att efterfråga.
Utbildningsenhetens utbud bedrivs inte i
egensyfte utan utifrån kommuninvånarnas
efterfrågan och arbetsmarknadens behov.
Utbildningsenheten jobbar både för att
kommunen långsiktigt ska kunna rekrytera egen
kompetens (exempelvis lärare, undersköterskor
m.m.) men även för att tillgodose näringslivets
behov av kompetens.

Antal
yrkesutbildni
ngar i egen
regi

5 3

Tillväxtförval
tningen
verkar aktivt
för att i
samverkan
minska
arbetslöshete
n.

Under hösten har vi arbetat aktivt med att
samverka tillsammans med Arbetsförmedlingen,
men också internt mycket med sfi. Vi utvecklar
AMEs verksamhet till att bli ännu mer
arbetsplatsförlagd och avvecklar de aktiviteter
som inte gett större effekter. Vi knyter till oss
externa parter så som Röda korset, Erikshjälpen
mfl för att få meningsfulla sysselsättningsplatser.
Samtidigt som vi ställer om våra egna nuvarande
och kommande verksamheter (bilpool, städ i det
egna hemmet) till att bli insatser som
stegförflyttar deltagarna till självförsörjning.
Detta tänk går helt i linje med de
överenskommelser som finns inom ramen för
DUA/DUNA-överenskommelsen.

Antal DUA
och DUNA-
placeringar
under året.

0

Antalet
feriearbetare

328 150

Andelen
personer som
deltagit i
extra tjänster
som gått
vidare
till arbete
eller studier

65 %

Andelen
personer som
som deltagit i
projektet All-
in som gått
vidare till
studier eller
arbete

38%

Tillväxtförval
tningen
verkar för att
synliggöra
vuxenutbildni
ngen i
kommunen.

Vuxenutbildningen är väl synlig på webbsidor
och genom en ny studerandeportal som
genomförts i samverkan med Region Örebro. Vi
har deltar kontinuerligt i flera olika
informationsträffar hos tex. AME,
Arbetsförmedlingen och även i egen regi. Vi
arbetar också med information till olika
personalgrupper i kommunen i syfte att de ska
kunna ge information som är relevant i sina
organisationer.

Antal
tillfällen
vuxenutbildni
ngen
synliggjorts

10 8
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Nämndens
mål Analys Indikatorer Utfall

Målvär
de

Andel
individer som
fått arbete
sex månader
efter avslutad
yrkesutbildni
ng inom
kommunens
vuxenutbildni
ng (%)

85 %

6 Planerade förbättringsåtgärder

På förvaltningsnivå kommer 12 personer
fylla 65 år inom 5 år, och 26 personer inom
10 år. Bland dessa ryms flertalet
nyckelpersoner, specialistkompetenser och
flera med väldigt lång yrkeserfarenhet.
Förvaltningen behöver därför planera för
att säkerställa kompetensbehovet
kommande år inom förvaltningens olika
verksamheter. Fler pensionsavgångar än
vad som har skett tidigare år väntas, och
det behöver förvaltningen rusta sig inför.

En omvärldsfaktor som påverkar
tillväxtförvaltningen stort är ekonomin
kring statsbidragen. Utbildningsenhetens
utbud styrs som alla andra av nationell
ekonomi. Vi ser att behovet av
yrkesutbildning fortsatt ärstort, men det
är också väldigt kostsamt att bedriva. En
del av att kunna möta upp efterfrågan är i
ökad samverkan inom regionen, där vi från
och med 2019 har s.k. frisök på de flesta
yrkesutbildningarna i länet. Stor del av
vuxenutbildningen är finansierad av
statsbidrag och varje år räknar
förvaltningen med att det ska komma nya
statsbidrag för den verksamhet vi har
planerat att bedriva. Men det saknas en
plan för vad som görs om statsbidragen
plötsligt ändras vilket är väldigt sårbart.
Även den regionala samverkan påverkas
kraftigt av statsbidragen.

En annan viktig framtidsfaktor är det
lokala och regionala utbildningsutbudet. Vi
arbetar aktivt för att fånga upp vilka
framtida kompetensbehov som
näringslivet kommer att efterfråga.
Utbildningsenhetens utbud bedrivs inte i

egensyfte utan helt utifrån
kommuninvånarnas efterfrågan och
arbetsmarknadens behov.

Utbildningsenheten jobbar både för att
kommunen långsiktigt ska kunna rekrytera
egen kompetens (exempelvis lärare,
undersköterskor m.m.) men även för att
tillgodose näringslivets behov av
kompetens.

Vad som sker med reformeringen av
Arbetsförmedlingen är fortsatt en
framtidsfråga för arbetsmarknadsenheten,
men också för sfi. Den frågan bevakas
kommunövergripande, men vilken
påverkan den nya reformeringen kommer
att ge kommunen på kort och lång sikt
kommer att redovisas återkommande.

Inom sfi och arbetsmarknadsenheten ses
en allt svagare kompetens hos deltagarna
som kommer till oss. Allt fler står längre
ifrån arbetsmarknadens förfogande och det
finns storagrupper som har nya behov som
vi behöver försöka möta upp. De individer
som har en högre utbildning flyttar i regel
till större städer och flertalet av de
individer som väljer att bo kvar i
kommunen är i behov av mer
språkutbildning samt att skaffa sig en
yrkesutbildning. Men kommunen får ingen
ersättning för dessa kostnader. Här
behöver det arbetas fram nya lösningar. Sfi
och AME har under hösten 2019 påbörjat
ett större samarbete. Samarbetet innebär
bland annat att sfi-elever har full tillgång
till AMEs insatser från första dagen, likaså
har AME-deltagare full tillgång till sfis
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insatser. Detta samarbete leder till att fler 
får en individuell planering, innehållande 
rätt insatser för den enskilde. Exempelvis 
har Naturteamet på AME deltagare både 
från AME och sfi-elever. Fler sfi-elever får 
tillgång till fler insatser, utöver 15 timmars 
sfi. Språksvaga deltagare på AME får 
tillgång till  uttalsgrupp och 
alfabetiseringskurs tack vare sfi-insatser. 
Många av dessa individer är mycket svaga i 
språket och saknar tidigare 
arbetserfarenhet. Flera av deltagarna 
saknar även utbildning från sina 
hemländer och vissa är även analfabeter. 
Mot den bakgrunden måste vi alltid ha en 
långsiktighet i deras planering och tålamod 
i deras resa till att kunna bli 
självförsörjande. 

I vår strävan att vara en kommun med ett 
gott näringslivsklimat behövs fortsatt en 
utveckling av ett bredare samarbete mellan 
kommunens samtliga förvaltningar och 
Region Örebro län. Tydliggörandet av 
spelregler och roller är viktiga delar i detta 
arbete. En annan viktig del att jobba med är 
bra, tydliga och transparenta processer för 
ökad delaktighet och förståelse mellan 
näringsliv och den kommunala 
organisationen. Detta synsätt är avgörande 
både för nyetableringar och utveckling av 
befintligt näringsliv. Tillväxtförvaltningen 
har tillsammans med Samhällsbyggnad 
Bergslagen och andra viktiga 
samarbetspartners intensifierat ett 
utvecklingsarbete inom gemensamma 
frågor med fokus på att kunna erbjuda 
ännu bättre service och kvalitet till våra 
medborgare och företagare. 

För kulturenheten är kompetens en central 
framtidsfråga, i kompetensen ingår 
förändringsförmåga och digital kompetens. 
Det är också viktigt med politiska 
prioriteringar och en fortsatt inriktning på 
kvalitet. Ett angeläget utvecklingsområde 
handlar om att nå fler. 

Att driva förändringar, fatta självständiga 
beslut och kunna omvärldsbevaka är 
viktiga delar som krävs inom framtidens 
kompetens eftersom behovet av en flexibel 
organisation som snabbt kan ställa om sig 

blir allt mer aktuellt. I ett läge där det finns 
ett flertal svårrekryterade yrken behöver 
vi titta på nya lösningar för att säkerställa 
rätt kompetens. Att medarbetare trivs och 
väljer att stanna kvar i kommunen är 
otroligt viktigt för att minska en oönskad 
personalomsättning och att öka 
attraktiviteten på våra arbetsplatser. 
Arbetsmiljöfrågorna är därmed viktiga för 
att kunna möta kompetensutmaningen 
framåt. 

Digitaliseringen och den digitala 
kompetensen är en viktig framtidsfråga 
som hela förvaltningen arbetar med. Dels 
handlar det om att utveckla och erbjuda 
fler digitala tjänster till våra medborgare, 
likväl som att säkerställa att målgrupperna 
som behöver kunna nyttja dessa tjänster 
ges förutsättningar att kunna tillgodose sig 
de digitala tjänsterna. Detta innebär att 
förvaltningen även behöver säkerställa den 
digitala kompetensen hos våra egna 
medarbetare ute i våra verksamheter. 
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Tillväxtutskottet 
Kommunstyrelsen 
 

Uppföljning av internkontroll januari-december 2019 för 

tillväxtförvaltningen 

Förslag till beslut 

 

Tillväxtutskottet godkänner uppföljningen av internkontroll 2019 och 
överlämnar den till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Tillväxtutskottet har i samband med bokslutet genomfört internkontroll enligt 
antagen internkontrollplan för 2019. Totalt har tio olika moment 
kontrollerats utan större avvikelse.  
 

 

 

Magnus Sjöberg  Sofie Sälle 
Förvaltningschef Ekonom  

Bilagor: 

Uppföljningsrapport internkontroll 2019 för tillväxtförvaltningen 

ÄRENDE 2
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1 Inledning

Intern kontroll är en viktig del av styrningen och utvecklingen av verksamheten. Intern
kontroll syftar ytterst till att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut och fastställda mål
uppfylls, genom att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en
tillfredsställande intern kontroll, d.v.s. de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att
följande uppnås:

· Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

· Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

· Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

Totalt under 2019 har det inom tillväxtförvaltningen kontrollerats nio olika moment, dessa
med utgångspunkt för olika processer/rutiner.

2 Sammanfattning av kontrollmiljön

Processer/rutiner Risker Kontrollmoment

Arkivering av dokument Att dokument, handlingar,
betyg kommer bort

Att
dokumenteringshandlingsplanen
följs

Utbetalning av
interkommunalersättning

Att felaktiga belopp betalas ut i
interkommunal ersättning

Kontrollera samtliga faktureringar

Kötider för SFI Att den sökande inte får
påbörja sin SFI utbildning inom tre
månader från
folkbokföringsdatum.

Kontrollera att inga personer har
fått vänta mer än tre månader

Rutiner vid projektering av
nyainvesteringsprojekt

Att inte alla kostnaderfinns
med när behov av budget skall
redovisas för investeringsprojekt
där flera aktörer är inblandade

Att nya rutiner har införts

Arbetsmiljö Att ferieungdområkarut för
arbetsskada eller annan ohälsa

Att alla arbetshandledare har
genomgått handledarutbildning
där arbetsmiljö ingår

Att personal blir sjukskriven Kontrollmomentet är att mäta hur
stor andel av cirkulationen (utlån,
omlån och återlämning) i procent
som sker i
självbetjäningsautomaterna

Hantering av swish Att felaktiga belopp eller inget
belopp blir swishat

Stickprov på att inga belopp är
felaktiga

Debitering efter utfört arbete av
serviceteamet

Attantalettimmar på
debiteringen inte stämmer
överens med antalet timmar på
utfört arbete

Kontroll så att antalet utförda
timmar stämmer överens med
fakturerade timmar

Ansökan av medel för personer
med bidragsanställning

Att kommunen inte får in de
intäkter de harrätttill

Stickprov arbetsförmedlingen
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3 Uppföljning och testning av internkontroll

Processer/rutiner:
3.1 Arkivering av dokument

Risker Kontrollmoment Resultat

Att dokument, handlingar,betyg
kommer bort

Att dokumenteringshandlingsplanen följs Ingen
avvikelse

Processer/rutiner:
3.2 Utbetalning av interkommunalersättning

Risker Kontrollmoment Resultat

Att felaktiga belopp betalas ut i
interkommunal ersättning

Kontrollera samtliga faktureringar Ingen
avvikelse

Processer/rutiner:
3.3 Kötider för SFI

Risker Kontrollmoment Resultat

Att den sökande inte får påbörja sin SFI
utbildning inom tre månader från
folkbokföringsdatum.

Kontrollera att inga personer har fått vänta
mer än tre månader

Mindre
avvikelse

Kommentar

Lindesbergs kommun gör allt de kan för att personer som fått
uppehållstillstånd samt sökt sfi skall erbjudas en plats inom tre
månader, dessa är prioriterande i kön. I nuläget har sfi 65
personer som står i kö till utbildningen och utav dessa är 25
återsökande. Övriga är nysökande, någonhar dock studerat sfi
tidigare i annan kommun men nu flyttat till Lindesberg. Dock är
det alltfler studie/språksvaga vilket gör det svårare att uppnå
målet då denna grupp stannar längre på sfi och kommer in på
studieväg 1 (sfi-kursen). Väntetiden för återsökande, det vill
säga de som tidigare studerat på sfi men av någon anledning
inte slutfört och nu söker tillbaka, kan få vänta mer än tre
månader att börja.

Processer/rutiner:
3.4 Rutiner vid projektering av nya investeringsprojekt

Risker Kontrollmoment Resultat

Att inte alla kostnaderfinnsmed när
behov av budget skall redovisas för
investeringsprojekt där flera aktörer är
inblandade

Att nya rutiner har införts Ingen
avvikelse

Kommentar

Lindesbergs kommun och SBB förbundet har skapat rutiner för
projekteringar inför investeringsprojekt. Rutinen bygger på
långsiktig planering och inhämtande av information genom
projekteringar, där en tydlig kostnadsbild för önskade
projekt/investering växer fram. Utfallet av en projektering utgör
i nästa led ett beslutsunderlag och vägledning, via ett
tydliggörande av förväntade kostnader, för om projektet ska
realiseras eller ej.
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Processer/rutiner:

3.5 Arbetsmiljö

Risker Kontrollmoment Resultat

Att ferieungdområkarut för
arbetsskada eller annan ohälsa

Att alla arbetshandledare har genomgått
handledarutbildning där arbetsmiljö ingår

Ingen
avvikelse

Kommentar

Gällande handledarutbildning för feriearbete, där det även ingår
information om arbetsmiljö, har aldrigkommunen haft detta
som obligatoriskt moment, men det har starkt rekommenderats
till arbetsplatser som inte har deltagit att närvara.

Alla arbetsplatser oavsett om de deltar eller inte får
informationen från handledarutbildningen utskickat till sig inför
sommaren. Där ingår arbetsmiljöverkets broschyr som tar upp
information gällande feriearbete och dess regler.

Det skall även nämnas att föreningar som tar emot ungdomar
numera själva står för arbetsgivaransvaret då det överlämnats
till dem sedan två år tillbaka. Kommunen står då inte som
ansvarig om något skulle inträffa på dessa arbetsplatser. Förslag
är att kunna hindra dem från att få bidrag om de inte kommer
på handledarutbildningen, detta eftersom kommunen
fortfarande indirekt betalar ungdomarnas lönekostnader.

Att personal blir sjukskriven Kontrollmomentet är att mäta hur stor
andel av cirkulationen (utlån, omlån och
återlämning) i procent som sker i
självbetjäningsautomaterna

Ingen
avvikelse

Kommentar

Internt mål är 90%

68 % av utlånen och 78 % av återlämningen skedde under 2019
i självbetjäningsautomaterna på huvudbiblioteket i Lindesberg,
2018 års siffror var 65 % respektive 75 %.
Resultaten för samtliga bibliotek inklusive biblioteksbussen har
kunnat mätas sedan 2018. Sammantaget skedde 57 % av
utlånen och 73 % av återlämningen i självbetjäningsautomater
under 2019. 2018 års siffror var 52 % respektive 65 %.

Trenden är alltså positiv men utvecklingen går långsamt. Risker
för arbetsskador finns kvar.
Enheten kommer därför att arbeta vidare med resultaten under
2020.

Processer/rutiner:
3.6 Hantering av swish

Risker Kontrollmoment Resultat

Att felaktiga belopp eller inget belopp
blir swishat

Stickprov på att inga belopp är felaktiga Ingen
avvikelse
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Processer/rutiner:

3.7 Debitering efter utfört arbete av serviceteamet

Risker Kontrollmoment Resultat

Attantalettimmar på debiteringen inte
stämmer överens med antalet timmar på
utfört arbete

Kontroll så att antalet utförda timmar
stämmer överens med fakturerade timmar

Ingen
avvikelse

Processer/rutiner:
3.8 Ansökan av medel för personer med bidragsanställning

Risker Kontrollmoment Resultat

Att kommunen inte får in de intäkter
de harrätttill

Stickprov arbetsförmedlingen Ingen
avvikelse

4 Slutsatser av uppföljning

Resultatet av internkontrollen påvisar att inom nio utav nio moment inte finns någon
avvikelse men att det efter dess förutsättningar (som även presenterades i delårsbokslutets
internkontroll) finns en mindre avvikelse gällande kötider för sfi. Definition "förutsättning"
används i detta fall eftersom flera studerande är språksvaga och kräver längre utbildning för
att bli godkända som i sin tur gör att platserna är belagda under längre tid än vanligtvis.
Kommunen gör allt de kan för att erbjuda plats inom tre månader. Detta är dock något som
verksamheten kontinuerligt arbetar med men är som sagt olika beroende på den studerandes
kvalifikationer. Gällande handledarutbildning för feriearbete (där det ingår information om
arbetsmiljölag) har inte kommunen haft det som obligatoriskt moment men det
rekommenderas till arbetsplatser som inte närvarit. Alla arbetsplatser oavsett om de deltar
eller inte får informationen från handledarutbildningen utskickat till sig inför sommaren.

5 Förslag till beslut

Tillväxtutskottet godkänneruppföljningen av internkontrollplanen för 2019 och överlämnar
den till kommunstyrelsen.
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Tillväxtutskottet 
 

Information om Nuläget på Arbetsmarknadsenheten 

Förslag till beslut 

Tillväxtutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna 

Ärendebeskrivning 

En del förändringar skett på Arbetsmarknadsenheten och andra är på väg att 
sjösättas under året. Bland annat har verksamheten tagit sig an ansvaret för 
kommunens bilpool, tecknat avtal om en plattform i syfte att återbruka 
kommunens möbler och inventarier i större utsträckning än tidigare samt 
avvecklat Kreativa verkstaden samt Salongens verksamheter på Herrgåden.  

Arbetsmarknadsenheten har även påbörjat arbetet med Resursjobb, samtidigt 
som Extratjänster och Introduktionsjobb återkommit som möjliggörare för 
deltagare. Vi har även intensifierat vårt samarbete med SFI och 
Försörjningsstöd samt implementerat projekten Medborgarservice och All In. 

 

Magnus Sjöberg Zila Conejeros 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Arbetsmarknadsenheten 

För kännedom: 

Socialförvaltningen 

Bilagor: 

Nuläge Arbetsmarknadsenheten februari 2020 

ÄRENDE 3
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Feb 2019

• Snickeri

• Serviceteam

• Ferier och 
praktiksamordning

• Medborgarservice i 
projektform

• All in i projektform

• Överenskommelse med 
LindeMaskiner

• Körkortsteori

• Kreativ verkstad

• Svenskundervisning

• Extratjänster

Feb 2020

• Snickeri

• Serviceteam

• Ferier och praktiksamordning

• Medborgarservice 

• All in i projektform

• Bilpool

• Överenskommelse med 
LindeMaskiner

• Överenskommelse med Röda 
korset

• Överenskommelse med 
Erikshjälpen

• Naturteamet

• Gemensam plan kring deltagare –
AME/SFI/Af/försörjningsstöd

• Resursjobb

Hösten 2020

• Snickeri

• Serviceteam inklusive Återbruk

• Ferier och praktiksamordning

• Medborgarservice 

• All in 

• Bilpool

• Överenskommelse med LindeMaskiner

• Överenskommelse med Röda korset

• Överenskommelse med Erikshjälpen

• Naturteamet

• Gemensam plan kring deltagare – AME/SFI/Af/försörjningsstöd

• Reursjobb

• Städlag

• Samverkansteamet

• Mottagningsteamet

• Digitala hubar

• Motivera Mera!
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 Arbetsmarknadsenheten 
Zila Conejeros 
   
zila.conejeros@lindesberg.se 
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Tillväxtutskottet 
 

Prioritering av ferieplatser 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta 
 Öronmärka 30 platser för särskilda skäl 
 Erbjuda plats för ungdomar i följande ordning 

o Åk 1 
o Åk 2 
o Åk 9, ungdomar födda 1 jan – 30 juni 
o Åk 9, ungdomar födda 1 juli – 31 december 

 Prioritera föreningslivets platser före kommunala platser 

Ärendebeskrivning 

Arbetsmarknadsenheten föreslår att vi öronmärker 30 ferieplatser för 
särskilda skäl. Övriga platserna kommer tilldelas ungdomar i åk 1 i första 
hand, därefter åk 2. I sista hand åk 9, födda 1 januari-30 juni och därefter åk 9, 
födda 1 juli-31 december. 

Vid behov, kan vi sprida platserna genom att ta hänsyn till vilka ungdomar 
som tidigare haft kommunalt feriearbete. De som inte erbjudits feriejobb får 
företräde i det fall prioritering behöver göras. 

Fokus på kvalitativa platser inom kommunal verksamhet, vilket innebär att 
verksamheter som har förutsättning för att kunna ta emot ungdomarna på ett 
bra sätt, får möjlighet att göra det. Vid behov kan vi sprida kommunala platser 
över de tre perioderna, vilket möjliggör för fler verksamheter att ta emot 
ferieungdomar. Verksamheter som tidigare haft svårt att ta emot på ett bra 
sätt, behöver således inte längre erbjuda plats.  

Vi vill också prioritera föreningsplatser framför kommunala platser. Detta för 
att föreningslivet ska ha förutsättningar för att fortsätta erbjuda aktiviteter 
gentemot kommunens medborgare på ett bra sätt. 

Magnus Sjöberg Zila Conejeros 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Arbetsmarknadsenheten 

För kännedom: 

Alla förvaltningar och nämnder 

ÄRENDE 4
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 Kommunledningskontoret 
Henrik Arenvang 
 0581-810 34 
henrik.arenvang@lindesberg.se 
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Tillväxtutskottet 
 

Nyttjanderättsavtal för ishallar i Fellingsbro Lindesberg 

Guldsmedshyttan 

Förslag till beslut 

 Tillväxtutskottet tackar för informationen gällande ägande och drift av 
ishallarna i kommunen. 

 Tillväxtutskottet uppdrar till kommundirektör och föreningskonsulent 
att till sammanträdet i mars 2020 återkomma med förslag till beslut 
gällande avtalen med ishockeyföreningarna. 

Ärendebeskrivning 

I Lindesbergs kommun finns tre ishallar, och diskussioner kring driftstider 
har varit återkommande i olika forum de senaste åren. 

Ishallarna är 
Lindehov i Lindesberg 

Fellingsbro ishall i Fellingsbro 

Råsshallen i Guldsmedshyttan 

Ishallarna Fellingsbro ishall och Råsshallen ägs delvis av kommunen och 
delvis av föreningarna. Kommunen äger ”plattan” och föreningarna ”skalet”. 
Kommunen ansvarar via Samhällsbyggnadsförbundet driften av isen och 
föreningarna ansvara för underhåll av skalet (tak, väggar mm). 

Ishallen i Lindesberg, Lindehov, ägs av kommunala fastighetsbolaget FALAB, 
och skötsel av isen sker via Samhällsbyggnadsförbundet. 

Henrik Arenvang 
Kommundirektör 

För åtgärd: 

Kommundirektör 
Fritidskonsulent 

 

Bilagor: 

Nyttjanderättsavtal Lindlövens IF 
Nyttjanderättsavtal GSK 

ÄRENDE 5
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AVTAL OM NYTTJANDERÄTT I GULDSMEDSHYTTAN ISHALL 

 
Parter:  Lindesbergs kommun nedan kallad kommunen och Guldsmedshytte Sportklubb, 

nedan kallad GSK. 

 

Objekt: Råsshallen med kylmaskineri och omklädningsrum, en särskild skrivelse 

reglerar ansvarsfördelning mellan GSK, Samhällsbyggnad Bergslagen(SBB) och 

kommunen, se bilaga till detta avtal. 

 

Drifttid:  Kommunen levererar kyla och ansvarar för att isen är spelbar from måndag i 

vecka 38 t.o.m. vecka 9. Ändring av drifttider för kommande säsong skall alltid 

föregås av förhandlingar mellan parterna för uppgörelsen senast den 1 april. 

Utökad drifttid utöver avtalad tid bekostas av GSK. Kostnaden är 5 000 per 

dygn. 

 

Kommunen svarar under denna period för personal och energikostnader för 

hallen. 

 

Daglig nyttjandetid: Vardagar  16.30-22.00 

  Lördag 08.30-17.00 

  Söndag 08.30-17.00 

 

Efter överenskommelse mellan SBB och GSK kan tiderna och bemanning 

anpassas efter verksamhetens omfattning. 

 

Julafton, juldag, nyårsafton och nyårsdag STÄNGT. 

 

Nyttjandetid utöver ordinarie arbetstid vid t.ex. matcher och cuper bestäms i 

samråd med SBB minst 1 månad innan.  

 

Föreningen ansvarar för, och schemalägger tillgång av ishallen för allmänheten. 

Föreningen ska upplåta tid för allmänhetens åkning på om möjligt fasta, 

återkommande tider enligt följande: 

 

 vardagar  13.00-16.30 

lördag  10.00-12.00 

söndag  10.00-12.00 

 

Tillgängliga tider i övrigt upplåtes som allmänhetens tid. Under skollov bör 

tiderna för allmänhetens åkning utökas. 

 

Helgtiderna kan justeras beroende på matchtider som läggs ut av 

ishockeyförbundet.  

 

Allmänhetens istider liksom isschemat i övrigt skall vara tillgängligt på GSKs 

hemsida. 

  

GSK upplåter istid till skolorna efter bokning, vardagar 09.00-13.00. 

 

Isvård läggs ut en vardag i veckan 09.00-14.00. 



 

 

 

Vid uthyrning/evenemang i hallen skall GSK i god tid informera kommunen och 

övriga hyresgäster för att undvika kollisioner. 

 

Tidsschema: GSK upprättar i samråd med kommunen och SBB tids- och detaljschema för 

drifttiden, senast 15 september. 

 

Uthyrning:  Uthyrning till föreningar med säte i Lindesbergs kommun sker enligt fastställda 

taxor 50 kr/timme för ungdomsverksamhet och 200 kr/timme för 

vuxenverksamhet. Hyrestaxa till övriga fastställs av GSK. GSK skall informera 

kommunen om hyrestaxan. Intäkter vid uthyrning tillfaller GSK. Utökad drifttid 

vid uthyrning bekostas av GSK. 

 

 GSK har en skyldighet att kostnadsfritt upplåta istider till Lindlövens IF och 

Guldsmedshytte SK om det skulle ske driftsavbrott i någon av kommunens 

övriga ishallar. 

 

Reklam: GSK ansvarar för all reklam och uppbär alla intäkter. Vid reklam på sarg eller 

annan utrustning som ägs av kommunen skall samråd ske med vaktmästare. 

 

Marknadsföring: GSK åtar sig att marknadsföra kommunen i ishallen, på hemsida, i allt 

tryckt material och i samband med matcher. Marknadsföringsmaterial 

tillhandahålles av kommunen. 

 

Försäljning: GSK får i hallen bedriva kiosk och serveringsrörelse. 

 

Energiavgift: GSK betalar hela energikostnader för kiosk/servering. Särskild mätning sker. 

 

Avtalstid:  Detta avtal gäller perioden 2020-01-27 – 2021-03-31. 

 Därefter förlängs det automatiskt med ett år i taget om det inte skriftligen sägs 

upp före den 1 januari. 

 

Antal avtal: Detta avtal är upprättat i 2 ex, varav parterna erhåller var sitt exemplar. 

 

 

Lindesberg 2020-01-27 

 

  

Guldsmedshytte SK  Lindesbergs kommun 

 

 

 

Ulrica Nyberg  Henrik Arenvang 

Ordförande   Kommundirektör 
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