
KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde medKommunfullmäktige,måndag den 19
oktober 2020, kl 17:00. Lindeskolans aula.

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

OBS! Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Stanna hemma om du
har symptomoch håll avstånd om du är på plats.
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Lillemor Bodman (M) 
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Bengt Evertsson (MP) 

Tommy Lönnström (SD) 

Roger Gilén (SD) 

Sheila Seijboldt (SD) 



 

 

Jan Hansson (M) 

Anniette Lindvall (M) 
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Fredrik Lindmark (M) 
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Emil Wellander (M) 

Nils Detlofsson ((L)) 

Markus Lundin (KD) 

Margareta Andergard (KD) 

Inger Griberg (MP) 

Per Söderlund (SD) 

Mats Seijboldt (SD) 

Jari Mehtäläinen (SD) 

Thord Durnell (SD) 

Fredrik Rosenbecker (SD) 

Björn Larsson 

Tom Persson (SD) 

Amanda Funk (SD) 

Anders Persson (LPO) 

Anna Lundström 
 

Lars Ljunggren (SD) 

Krister Jakobsson (SD) 

Inger Karlsson 

Åse Gustavsson (LPO) 

Mats Lagerman (LPO) 
 

 

 

Föredragningslista    



 

 

Nr. Ärende Dnr Föredragande Tid 

 Val av justerare     

 Beslutsärenden     

1. Godkännande deltagande på distans    

2. Information om Demokratidagen    

3. VA-situationen Spannarboda KS 
2020/71 

  

4. Fyllnadsval och avsägelse från uppdraget 
som ledamot i kommunfullmäktiges för 
Amanda Funk (SD) 

KS 
2020/232 

  

5. Fyllnadsval och avsägelse från uppdraget 
som ledamot i valnämnden för Maria 
Lagerman (S) 

KS 
2020/233 

  

6. Fyllnadsval och avsägelse från uppdraget 
som ledamot i Bergslagens 
överförmyndarnämnd för Maria 
Lagerman (S) 

KS 
2020/234 

  

 Allmänhetens frågestund     

 Nya motioner och medborgarförslag     

7. Medborgarförslag om att anlägga en 
promenadväg längs en gammal stig 
genom Stadsskogen 

KS 
2020/170 

  

8. Medborgarförslag gatubelysning 
Snickartorpsvägen 10 i Vedevåg 

KS 
2020/181 

  

9. Medborgarförslag om att gör om före 
detta Ramshyttans skola till Lindesbergs 
museum 

KS 
2020/231 

  

10. Motion från Markus Lundin (KD) och 
Margareta Andergard (KD) om att inleda 
samarbete med organisationen Ung 
omsorg 

KS 
2020/205 

  

11. Meddelanden     



 

 

 Interpellationer     

12. Interpellation från Lillemor Bodman (M) 
till Linda Svahn (S) om integrationsarbete 
i skolorna 

KS 
2020/46 
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2020-05-25  KS 2020/71 

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

  

 

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

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

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

VA-situationen Spannarboda 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte inrätta 
verksamhetsområde för avlopp i Spannarboda i Lindesbergs kommun, på 
grund av att Spannarboda inte faller under kriterierna för anordnande av 
kommunal avloppsförsörjning i ett större sammanhang. 
 
Ärendebeskrivning 

Den 4/10-16 skickar Länsstyrelsen i Örebro län ett meddelande angående 
klagomål på VA-situationen i Spannarboda i Lindesbergs kommun till 
Bergslagens kommunalteknik. Länsstyrelsen ber Bergslagens 
kommunalteknik att ge sin syn på VA-situationen i Spannarboda och meddela 
om de anser sig ha ansvar att tillhandahålla avloppstjänster i området, samt 
redogöra för eventuella vidtagna eller planerade åtgärder i området. 
 
Den 14/10-16 besvaras förfrågan med en tjänsteskrivelse från process VA till 
direktionen, där direktionen föreslås besluta om att Bergslagens 
kommunalteknik anser sig ha ansvaret för att tillhandahålla avloppstjänster i 
Spannarboda. Att skyldigheten att tillhandahålla vattentjänster är 
kommunens ansvar, men att de har givit Bergslagens kommunalteknik 
fullmakt att föra kommunens talan. Samt att Bergslagens kommunalteknik 
hade planer på att bygga ut kommunalt VA till Spannarboda genom att pumpa 
vatten och avlopp till ochfrån Frövi. De planerna ansågs då kunna förverkligas 
inom fem år. 
 
Frågan angående utbyggnad av avloppstjänster aktualiserades den 8/11-19 
då det inkom en förfrågan från Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
hur utbyggnad av avloppstjänster i Spannarboda är planerat, då det finns ett 
flertal enskilda avlopp med förelägganden i området. 
 
Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska ett beslut om 
inrättande av ett verksamhetsområde tas av kommunfullmäktige för 
anordnandet av VA-tjänster. Enligt praxis är en samlad bebyggelse i ett större 
sammanhang 20-30 st fastigheter med ett avstånd som inte överskrider 100 
m mellan byggnader för bostadsändamål. Detta är vägledande kriterier för 
bildandet av ett verksamhetsområde för kommunal VA försörjning. 
Spannarboda i Lindesbergs kommun faller inte under de kriterierna. 
Förbundet anser inte att befintligt skyddsområde för Spannarboda vattentäkt 
omöjliggör byggnation av enskilda avlopp. 
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Det beslut som är taget i ärendet den 21/10-16 togs i fel instans då det 
fattades av förbundets direktion på anmodan av process VA och inte av 
kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun. 
 

Henrik Arenvang Ellinor Halldan 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

 

Bilagor: 

Samhällsbyggnadsförbundet §8 VA-situationen i Spannarboda 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 13 (26) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-06-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §92/20   Dnr: KS 2020/71 

 

VA-situationen Spannarboda 
 
Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte 
inrätta verksamhetsområde för avlopp i Spannarboda i 
Lindesbergs kommun, på grund av att Spannarboda inte faller 
under kriterierna för anordnande av kommunal 
avloppsförsörjning i ett större sammanhang. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Den 4/10-16 skickar Länsstyrelsen i Örebro län ett meddelande 
angående klagomål på VA-situationen i Spannarboda i 
Lindesbergs kommun till Bergslagens kommunalteknik. 
Länsstyrelsen ber Bergslagens kommunalteknik att ge sin syn på 
VA-situationen i Spannarboda och meddela om de anser sig ha 
ansvar att tillhandahålla avloppstjänster i området, samt 
redogöra för eventuella vidtagna eller planerade åtgärder i 
området. 
 
Den 14/10-16 besvaras förfrågan med en tjänsteskrivelse från 
process VA till direktionen, där direktionen föreslås besluta om 
att Bergslagens kommunalteknik anser sig ha ansvaret för att 
tillhandahålla avloppstjänster i Spannarboda. Att skyldigheten 
att tillhandahålla vattentjänster är kommunens ansvar, men att 
de har givit Bergslagens kommunalteknik fullmakt att föra 
kommunens talan. Samt att Bergslagens kommunalteknik hade 
planer på att bygga ut kommunalt VA till Spannarboda genom 
att pumpa vatten och avlopp till ochfrån Frövi. De planerna 
ansågs då kunna förverkligas inom fem år. 
 
Frågan angående utbyggnad av avloppstjänster aktualiserades 
den 8/11-19 då det inkom en förfrågan från 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen hur utbyggnad av 
avloppstjänster i Spannarboda är planerat, då det finns ett flertal 
enskilda avlopp med förelägganden i området. 
 
Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska ett beslut 
om inrättande av ett verksamhetsområde tas av 
kommunfullmäktige för anordnandet av VA-tjänster. Enligt 
praxis är en samlad bebyggelse i ett större sammanhang 20-30 
st fastigheter med ett avstånd som inte överskrider 100 m 
mellan byggnader för bostadsändamål. Detta är vägledande 
kriterier för bildandet av ett verksamhetsområde för kommunal 
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 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-06-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

VA försörjning. Spannarboda i Lindesbergs kommun faller inte 
under de kriterierna. Förbundet anser inte att befintligt 
skyddsområde för Spannarboda vattentäkt omöjliggör 
byggnation av enskilda avlopp. 
 
Det beslut som är taget i ärendet den 21/10-16 togs i fel instans 
då det fattades av förbundets direktion på anmodan av process 
VA och inte av kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun. 
 
Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte 
inrätta verksamhetsområde för avlopp i Spannarboda i 
Lindesbergs kommun, på grund av att Spannarboda inte faller 
under kriterierna för anordnande av kommunal 
avloppsförsörjning i ett större sammanhang. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

 

 



   
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
BERGSLAGEN  

 Sammanträdesdatum Sida 

Direktionen   2020-02-28                                                 6 

 Justerares sign 

 
 

  Protokollsutdrag till 

 Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
    SBB2020-066 
 
 
 
§ 8 
 
VA-situationen Spannarboda, Lindesbergs kommun 
 
 
Direktionens beslut 
Beslutar att upphäva beslut 2016-10-21 §124 ärendet om VA-situationen i 
Spannarboda i Lindesbergs kommun. 
Förbundet har sedan det tidigare beslutet togs, erhållit ytterligare kunskaper 
om VA-juridiska frågor.  

Beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun att inte inrätta 
verksamhetsområde för avlopp i Spannarboda i Lindesbergs kommun, på 
grund av att Spannarboda inte faller under kriterierna för anordnande av kom-
munal avloppsförsörjning i ett större sammanhang. 

 

Beskrivning av ärendet 
Den 4/10-16 skickar Länsstyrelsen i Örebro län ett meddelande angående  
klagomål på VA-situationen i Spannarboda i Lindesbergs kommun till      
Bergslagens kommunalteknik. Länsstyrelsen ber Bergslagens kommunalteknik 
att ge sin syn på VA-situationen i Spannarboda och meddela om de anser sig 
ha ansvar att tillhandahålla avloppstjänster i området, samt redogöra för even-
tuella vidtagna eller planerade åtgärder i området. 
 

Den 14/10-16 besvaras förfrågan med en tjänsteskrivelse från process VA till 
direktionen, där direktionen föreslås besluta om att Bergslagens kommunal-
teknik anser sig ha ansvaret för att tillhandahålla avloppstjänster i Spannar-
boda. Att skyldigheten att tillhandahålla vattentjänster är kommunens ansvar, 
men att de har givit Bergslagens kommunalteknik fullmakt att föra kommunens 
talan. Samt att Bergslagens kommunalteknik hade planer på att bygga ut 
kommunalt VA till Spannarboda genom att pumpa vatten och avlopp till och 
från Frövi. De planerna ansågs då kunna förverkligas inom fem år. 

 

Frågan angående utbyggnad av avloppstjänster aktualiserades den 8/11-19 då 
det inkom en förfrågan från Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen hur 
utbyggnad av avloppstjänster i Spannarboda är planerat, då det finns ett flertal 
enskilda avlopp med förelägganden i området. 

 

KS 2020/71-1



   
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
BERGSLAGEN  

 Sammanträdesdatum Sida 

Direktionen   2020-02-28                                                 7 

 Justerares sign 

 
 

  Protokollsutdrag till 

 Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 
 

 

 

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska ett beslut om inrättande 
av ett verksamhetsområde tas av kommunfullmäktige för anordnandet av  
VA-tjänster. Enligt praxis är en samlad bebyggelse i ett större sammanhang 
20-30 st fastigheter med ett avstånd som inte överskrider 100 m mellan bygg-
nader för bostadsändamål. Detta är vägledande kriterier för bildandet av ett 
verksamhetsområde för kommunal VA försörjning. Spannarboda i Lindesbergs 
kommun faller inte under de kriterierna. Förbundet anser inte att befintligt 
skyddsområde för Spannarboda vattentäkt omöjliggör byggnation av enskilda 
avlopp.  
 

Det beslut som är taget i ärendet den 21/10-16 togs i fel instans då det fatta-
des av förbundets direktion på anmodan av process VA och inte av kommun-
fullmäktige i Lindesbergs kommun. 

 

 

Bifogat i ärendet aktuella handlingar 

Meddelande från Länsstyrelsen Dnr 567-5385-2016. 

Sammanträdesprotokoll den 2016-10-21 §124. Dnr BKT2016-534 

 
Förslag till beslut 
Direktionen beslutar att upphäva beslut 2016-10-21 §124 ärendet om VA-  
situationen i Spannarboda i Lindesbergs kommun. 
Förbundet har sedan det tidigare beslutet togs, erhållit ytterligare kunskaper 
om VA-juridiska frågor. Utifrån detta föreslås att tidigare beslut upphävs. 

 

Beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun att inte inrätta 
verksamhetsområde för avlopp i Spannarboda i Lindesbergs kommun, på 
grund av att Spannarboda inte faller under kriterierna för anordnande av kom-
munal avloppsförsörjning i ett större sammanhang. 

 
_______ 
 
Delges för kännedom: 
Länsstyrelsen Örebro Län 
 
Delges för åtgärd: 
Lindesbergs kommun KF 

 
 
 
 
 
 
 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 13 (26) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-06-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §92/20   Dnr: KS 2020/71 

 

VA-situationen Spannarboda 
 
Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte 
inrätta verksamhetsområde för avlopp i Spannarboda i 
Lindesbergs kommun, på grund av att Spannarboda inte faller 
under kriterierna för anordnande av kommunal 
avloppsförsörjning i ett större sammanhang. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Den 4/10-16 skickar Länsstyrelsen i Örebro län ett meddelande 
angående klagomål på VA-situationen i Spannarboda i 
Lindesbergs kommun till Bergslagens kommunalteknik. 
Länsstyrelsen ber Bergslagens kommunalteknik att ge sin syn på 
VA-situationen i Spannarboda och meddela om de anser sig ha 
ansvar att tillhandahålla avloppstjänster i området, samt 
redogöra för eventuella vidtagna eller planerade åtgärder i 
området. 
 
Den 14/10-16 besvaras förfrågan med en tjänsteskrivelse från 
process VA till direktionen, där direktionen föreslås besluta om 
att Bergslagens kommunalteknik anser sig ha ansvaret för att 
tillhandahålla avloppstjänster i Spannarboda. Att skyldigheten 
att tillhandahålla vattentjänster är kommunens ansvar, men att 
de har givit Bergslagens kommunalteknik fullmakt att föra 
kommunens talan. Samt att Bergslagens kommunalteknik hade 
planer på att bygga ut kommunalt VA till Spannarboda genom 
att pumpa vatten och avlopp till ochfrån Frövi. De planerna 
ansågs då kunna förverkligas inom fem år. 
 
Frågan angående utbyggnad av avloppstjänster aktualiserades 
den 8/11-19 då det inkom en förfrågan från 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen hur utbyggnad av 
avloppstjänster i Spannarboda är planerat, då det finns ett flertal 
enskilda avlopp med förelägganden i området. 
 
Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska ett beslut 
om inrättande av ett verksamhetsområde tas av 
kommunfullmäktige för anordnandet av VA-tjänster. Enligt 
praxis är en samlad bebyggelse i ett större sammanhang 20-30 
st fastigheter med ett avstånd som inte överskrider 100 m 
mellan byggnader för bostadsändamål. Detta är vägledande 
kriterier för bildandet av ett verksamhetsområde för kommunal 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 14 (26) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-06-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

VA försörjning. Spannarboda i Lindesbergs kommun faller inte 
under de kriterierna. Förbundet anser inte att befintligt 
skyddsområde för Spannarboda vattentäkt omöjliggör 
byggnation av enskilda avlopp. 
 
Det beslut som är taget i ärendet den 21/10-16 togs i fel instans 
då det fattades av förbundets direktion på anmodan av process 
VA och inte av kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun. 
 
Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte 
inrätta verksamhetsområde för avlopp i Spannarboda i 
Lindesbergs kommun, på grund av att Spannarboda inte faller 
under kriterierna för anordnande av kommunal 
avloppsförsörjning i ett större sammanhang. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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2020-10-06  KS 2020/232 

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

  

 

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

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

Kommunfullmäktige 
 

Fyllnadsval och avsägelse från uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktiges för Amanda Funk (SD) 

Förslag till beslut 

 
1. Amanda Funks (SD) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige godkänns.  

2. Lindesbergs kommun begär ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen i 
Örebro län för att utse ny ledamot i kommunfullmäktige efter Amanda Funk 
(SD).  
 

Ärendebeskrivning 

Amanda Funk (SD) har flyttat från kommunen och är därför inte längre valbar. 
Amanda Funk (SD) har uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.  

 

 

Henrik Arenvang Anna Lundström 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 
Länsstyrelsen Örebro län 
 

För kännedom: 

Amanda Funk (SD) 

Bilagor: 

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

  

 

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

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

Kommunfullmäktige 
 

Fyllnadsval och avsägelse från uppdraget som ledamot i 

valnämnden för Maria Lagerman (S) 

Förslag till beslut 

1. Maria Lagermans (S) avsägelse från uppdraget som ledamot, 
tillika vice ordförande, i valnämnden godkänns 

2. XX utses till ny ledamot efter Maria Lagerman (S) 

3. XX utses till ny vice ordförande i valnämnden 

Ärendebeskrivning 

Maria Lagerman (S) har avlidit, därför måste nytt val göras till valnämnden. 

 

 

Henrik Arenvang Anna Lundström 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreterare 

 

 

Bilagor: 

Här redovisar du bilagor 



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2020-10-06  KS 2020/234 

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

  

 

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

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

Kommunfullmäktige 
 

Fyllnadsval och avsägelse från uppdraget som ledamot i 

Bergslagens överförmyndarnämnd för Maria Lagerman (S) 

Förslag till beslut 

1. Maria Lagermans (S) avsägelse som ledamot, tillika vice ordförande, i 
Bergslagens Överförmyndarnämnd godkänns 

2. XX utses till ny ledamot efter Maria Lagerman (S) 

3. XX nomineras till ny vice ordförande i Bergslagens Överförmyndarnämnd 

Ärendebeskrivning 

Maria Lagerman (S) har avlidit och ny ledamot måste utses till Bergslagens 
Överförmyndarnämnd. 

Ljusnarsbergs kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden 
Överförmyndarnämnden och därför måste kommunfullmäktige i 
Ljusnarsbergs kommun besluta om vice ordförande till denna nämnd.   

 

 

Henrik Arenvang Anna Lundström 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreterare 
Bergslagens Överförmyndarnämnd 
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2020-10-01   

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

KS 2020/170  

 

 
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 
 

Medborgarförslag om att anlägga en promenadväg längs en 

gammal stig genom Stadsskogen 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där personen föreslår 
att en promenadväg ska anläggas längs med en gammal stig genom Stadsskogen. 

Henrik Arenvang  Anna Lundström 
Kommudirektör  Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 

Bilagor: 

Medborgarförslaget 



   2020-06-10 

 
 
 
 
 
Medborgarförslag om: 
Att anlägga en promenadväg längs en gammal stig genom Stadsskogen. 
 
 
”Stadsskogen ska vara ett naturområde för fritid och rekreation” (fritt efter områdesplan från  
80-talet). 
 
På Stadsskogen finns flera bra promenadvägar. De går längs gamla vägar och breddade stigar 
och ger många möjlighet att komma ut i området. Genom sin framkomlighet kan många 
kategorier använda dem. 
Promenadvägarna används flitigt av motionärer, äldre, barnfamiljer, rörelsehindrade och 
skolungdomar. I anslutning finns flera fint utplacerade bänkar som inbjuder till att ta en rast 
på promenaden. 
 
Förslaget är att göra en framkomlig promenadväg från Stadsskogen 2 till Molinders väg. 
Sträckningen skulle vara längs den gamla stigen som går genom skogen fram till vägen nära 
kolonilotterna. Sträckan är ca 1,5 km och vägen behöver kanske dras förbi några mindre 
partier som kan vara våta. En framkomlig promenadväg skull ge fler möjlighet att gå genom 
skogen och komma nära svamp och bärmarker, det blev en fin väg till kolonilotterna och 
promenaden eller joggingturen kunde bli en nästan bilfri runda (se den bifogade kartan!). 
Det skulle också behöva skyltas för vägen och i anslutning finnas en översiktskarta över 
området. 
 
Den föreslagna vägen skulle ge ett bidrag till fortsatt utvecklig av det fina stadsnära 
naturområdet Stadsskogen. 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
Kontaktuppgifter: 

 
 

 
 

 
 
 

Dnr KS 2020/170-1
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Hem för alla. Hela livet
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Kommunfullmäktige 
 

Medborgarförslag gatubelysning Snickartorpsvägen i Vedevåg 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där personen föreslår 
att gatubelysning ska uppföras på Snickartorpsvägen i Vedevåg 

Henrik Arenvang  Anna Lundström 
Kommundirektör  Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 

Bilagor: 

Medborgarförslaget 



Inskickat av: 

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#1115

Datum
2020-02-20 17:03

Ärendenummer: #1115 | Inskickat av:  | Datum: 2020-02-20 17:03

 Notifieringar
E-post

 E-postadress Telefon

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn

Lämna medborgarförslag

1. Beskriv ditt förslag

Lämna förslag
Skriv kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige ska besluta om.

Gatubelysning bör sättas upp på Snickartorpsvägen 10 i Vedevåg. Det saknas stolpe för belysning.

Motivera ditt förslag
Beskriv varför du anser att fullmäktige bör fatta det beslut du föreslår.

Det är väl kommunens ansvar för vägar i området och då är det väl också kommunens ansvar, att det finns belysning efter gatan.
Mitt och grannens hus ligger sist på gatan, som slutar med en vändplan. Jag har åkt runt i Vedevåg och tittat på belysningar i olika
områden. Alla har belysningar vid sista husen och även vändplaner. Varför finns det inget på gatan där vi bor ??? Det är helt mörkt
här. Jag känner mig inte trygg i mitt boende, när det är så svart efter gatan här. Husen är byggda 1960, så det är inte några nya hus,
som har satts upp.

2. Ange kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter
Fyll gärna i telefonnummer och e-post om det saknas.

Jag godkänner att mina personuppgifter publiceras på kommunens hemsida.
Ja

Samtycke
Jag samtycker till att kommunen lagrar och behandlar mina personuppgifter så att ärendet ska kunna följas.
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Kommunfullmäktige 
 

Medborgarförslag om att gör om före detta Ramshyttans skola till 

Lindesbergs museum 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där personen föreslår 
att ett museum ska öppnas i före detta Ramshyttans skola i Ramsberg. 

Henrik Arenvang  Anna Lundström 
Förvaltningschef   Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 

Bilagor: 

Medborgarförslaget 



Resta 2020 -10-01 

Medborgarförslag KS 2020/231-2 

 

Till Lindesbergs kommuns folkvalda politiker! 

Vi är många som saknar ett museum i Lindesbergs kommun och vi hoppas att inom en snar 

framtid så kommer det att finnas möjlighet att kunna bese alla fina föremål som vi och våra 

förfäder har skänkt eller donerar till Lindesbergs Museum/ Kulturhistoriska arkiv. 

Då jag hade förmånen att få vara en av dom som fick välja ut ett föremål från museisamlingen 

till ”Önskeutställningen” på biblioteket så upptäckte jag hur många fantastiska föremål som 

gömde sig i kommunens museisamling. Det är synd och skam att allt som våra förfäder genom 

åren har överlämnat till Lindesbergs Museum inte kan visas för allmänheten. 

När Ramsbergs Hembygdsförening skulle ha en utställning om Ramsbergs Krutbruk så 

kontaktade jag Kulturkontoret och det visade sig att det fanns två föremål med anknytning till 

Ramsbergs Krutbruk. Dessa föremål hade vi möjlighet att få låna från samlingen och visa för 

allmänheten och det var verkligen uppskattat. 

Nu till mitt förslag: 

Jag föreslår att Lindesbergs kommuns museum förläggs i f.d. Ramshyttans skola. 

Det är som ni vet en mycket bra fastighet med många möjligheter till utställningar, 

föreläsningar, kurser, vernissage etc. Det finns även ett komplett restaurangkök. 

Och framför allt stora utrymmen att plocka upp alla föremål och visa dom för allmänheten. 

Både stad och landsbygd behöver kultur i alla dess former, så låt oss göra det tillsammans. 

Vi måste tänka om, allt behöver inte ligga i Lindesberg. 

Ett bra exempel är utställningen som vi hade om ”Ramsbergs Krutbruk” i dessa Corona- 

tider så kom nästan 200 besökare till Resta Bygdegård. 

Vi måste alla hjälpas åt att bevara våra kulturarv i alla former! 

 

Med vänliga hälsningar 
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Kommunfullmäktige 
 

Motion från Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard (KD) om 

att inleda samarbete med organisationen Ung omsorg 

Förslag till beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard (KD) har inkommit med en 
motion där de föreslår kommunen att inleda samarbete med Ung omsorg. 

Henrik Arenvang  Anna Lundström 
Förvaltningschef   Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreterare 

 

 

Bilagor: 

Motionen 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av revisorerna i Lindesbergs kommun granskat om socialnämnden 

säkerställer en ändamålsenlig handläggning av utredningar med avseende på följsamhet till 

tidsgränser i enlighet med Socialtjänstlagen (SoL). Vi bedömer att nämnden i stort säkerställer 

detta. Utifrån granskningens frågor görs följande bedömningar: 

Det finns en struktur för kontroll av lagenligheten genom träffar och genom att följa uppgifter i 

verksamhetssystemet. Vi bedömer att det finns en tillräcklig styrning för att säkerställa att de 

tidsgränser som finns vid utredning av barn och unga och en struktur för att följa att den efterlevs. 

Vid anmälan om barn som misstänks fara illa görs en skyddsbedömning samma dag och 

motiverats i enlighet med Socialtjänstlagen. 

En förhandsbedömning har gjorts och beslut har fattats skyndsamt om en utredning ska inledas 

eller inte i flertalet akter. I samtliga ärenden har beslut fattats inom den tidsram som enligt 

socialtjänstlagen anges om 14 dagar. 

Utredningstiden i samtliga granskade akter följer Socialtjänstlagens bestämmelse om en tidsgräns 

om fyra månader, om inte särskilda skäl finns. Granskningen visar dock att utredningstiden i 

nästan hälften av de granskade ärendena uppgår till den maximerade tidsgränsen, vilket indikerar 

behov av att se över rutinerna för att säkerställa att utredningarna genomförs skyndsamt.  

I de akter som granskats finns inga beslut om förlängd utredningstid. Intervjun indikerar att 

utredningar i sällsynta fall kan pågå längre än fyra månader men inte pga de skäl som 

Socialtjänstlagen medger. 

Beslutade insatserna verkställs i stort i tid. Rapportering av ej verkställda beslut görs i enlighet med 

Socialtjänstlagen till IVO och till kommunfullmäktige. En rapportering görs dock inte till kommunens 

förtroendevalda revisorer, vilka i stället förväntas ta del av att rapportering görs via nämndens 

protokoll samt vid anmodan få del av rapporten.  

Granskningen visar att nämnden inte får en återkoppling av den systematiska uppföljningen av 

handläggningstider som sker i verksamheten. Då detta inte visar några avvikelser bedömer vi det 

inte som nödvändigt. 

 

Utifrån vad som framkommit i granskningen ges följande rekommendationer. 

 

➢ Utnyttja statistik för kontroll av de tidsgränser som är aktuella vid utredning av 

ungdomsärenden, dvs också för skyddsbedömning samt för beslut att inleda/ej inleda 

utredning,  

➢ Se över rutiner och förutsättningar för att säkerställa att utredningen genomförs 

skyndsamt. Detta gällande arbetsmetodik, arbetsbelastning, kompetens och/eller stöd.  

➢ Säkerställ att bestämmelser enligt SoL efterlevs gällande rapportering till kommunens 

revisorer av ej verkställda beslut. 
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 Inledning 
1.1. Bakgrund 

Nationellt har inflödet av orosanmälningar i kommunernas individ- och familjeomsorg ökat. Detta 

gäller också i Lindesbergs kommun. Revisorernas analys pekar på att detta kan innebära en risk 

utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv varför beslut fattas att göra en granskning inom området. 

 

Det är viktigt att myndigheter handlägger ärenden så snabbt och enkelt som möjligt, enligt 

bestämmelser i förvaltningslagen. Särskilda tydliggöranden avseende handläggningstider kopplat 

till nämndens kännedom, som kan föranleda åtgärd för ett barns skydd eller stöd finns dessutom i 

Socialtjänstlagen. 

 

I Socialtjänstlagen klargörs de krav och tidsramar för beslut om en utredning ska inledas eller ej, 

när en utredning senast ska vara slutförd samt vilka krav som gäller vid eventuell förlängning av 

utredningstiden. Givna tidsramar finns även avseende när skyddsbedömning ska vara gjord vid 

anmälan (om barnet bedöms vara i behov av omedelbart skydd) samt att den ska dokumenteras.  

 

När beslut fattas om bistånd till enskilda ska beslutet verkställas direkt. Om nämnden inte 

verkställer beslutat inom skälig tid kan förvaltningsdomstol döma ut sanktionsavgift. Detta för att 

säkerställa att barnet/den unge får det stöd som beslutats om. Antalet rapporterade ej verkställa 

biståndsbeslut har fortsatt att öka i landet under senare år. 

 

Ett fungerande flöde i utredningsarbetet har betydelse för den enskilde medborgarens 

rättssäkerhet, men påverkar också arbetssituationen för berörd personal. Utredningar som tar 

längre tid kan innebära att handläggarna har flera utredningar aktuella samtidigt, vilket vi av 

erfarenhet vet har betydelse för den upplevda arbetsbelastningen.  

 

Socialnämndens ansvar är bland annat att säkerställa att verksamheten bedrivs utifrån gällande 

lagar och regler samt att det finns en god intern kontroll. Bristande följsamhet till tidsgränser vid 

ansökan eller anmälan gällande barn och unga, kan vara ett mått på bristande intern kontroll och 

att verksamheten inte bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.  

 

Utifrån genomförd riskanalys har revisorerna beslutat att granska att nämnden har en 

ändamålsenlig verksamhet avseende på tidsgränser vid ansökan om stöd och anmälan om oro 

kring barn eller unga.  

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens syfte är att bedöma om socialnämnden säkerställer en ändamålsenlig 

handläggning av utredningar med avseende på följsamhet till tidsgränser.  

 

Revisionsfrågor:  

 
● Har skyddsbedömning genomförts genast och dokumenterats i de fall anmälan i inkommit? 
● Har utredning inletts utan dröjsmål alternativt att beslut fattats att ej inleda utredning? 
● Har utredning genomförts skyndsamt och inom maximerad utredningstid? 
● Finns det beslut avseende förlängning av utredningstid i de fall då denna överstiger 

maximerad tidsgräns och är dessa i enlighet med gällande delegationsordning? 
● Får socialnämnden återkoppling av systematisk uppföljning av handläggningstider? 
● Verkställs beslutade insatser inom rimlig tid? 
● Rapporterar nämnden om beslutade insatser som inte verkställts inom tre månader till 

kommunens revisorer, kommunfullmäktige och Inspektionen för vård och omsorg? 
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1.3. Revisionskriterier 

Revisionskriterierna utgör underlag för de bedömningsgrunder som uttrycks i revisionsfråga. I 

denna granskning är dessa: 

• Kommunallagen 

• Förvaltningslagen 

• Socialtjänstlagen  

1.4. Avgränsning 

Granskningen avgränsas till att omfatta handläggningstider inom barn- och ungdomsärenden inom 

socialnämndens ansvarsområde och kommer inte att omfatta rättssäkerheten i andra avseenden. 

1.5. Metod 

Intervju har genomförts med familjeenhetens enhetschef. Kompletterande uppgifter har inhämtat 

hos verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen.  

 

Granskning har skett av nämndens delegationsordning, rutiner för intern kontroll samt protokoll.  

 

Tio ärenden där anmälningar föranlett utredning har granskats. Urvalet har utgjorts av de 10 första 

anmälningarna, relevanta för granskningen (dvs där beslut fattas om bistånd) som inkommit till 

förvaltningen under 2019. I ett av ärendena hade beslut dock inte fattats om bistånd varför 

uppföljning av verkställighet omfattar nio ärenden.  

 

Utdrag har efterfrågats av verksamhetsstatistik avseende utredningar som inletts och avslutats 

under 2019.  

 

I granskningen har vi tagit del av rapportering gällande ej verkställda beslut.  

Rapporten har sakavstämts med ansvarig chef och kvalitetssäkrats inom PwC enligt interna rutiner 
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

Inom familjeenheten finns idag åtta tjänster som riktas mot utredning av barn och unga. Tre 

handläggare ansvarar för uppföljning av öppenvårdsinsatser (såväl insatser till barn, unga och 

vuxna) och två för uppföljning av placeringar av barn och unga. Inom enheten finns en roll som 1:e 

socialsekreterare vilken ansvarat för fördelning av ärende, stöd och uppföljning. Enheten leds av 

enhetschefen.  

Fördelning av ärenden sker utifrån belastning. En specialisering finns i gruppen för 

ungdomsärenden, våld mot barn samt våld i nära relationer.  

Inom enheten är samtliga tjänster besatta. Verksamheten har idag inga svårigheter att rekrytera 

medarbetare med lämplig kompetens och erfarenhet. Samtliga handläggare har en 

socionomexamen.  

Inflödet av barn- och ungdomsärenden beskrivs ha ökat under ett flertal år. Under 2019 inleddes 

totalt 353 utredningar, vilka avslutats under året. Här var 160 flickor och 193 pojkar. Bland dessa 

var medelåldern för flickorna nio år och för pojkarna tio år. Den genomsnittliga utredningstidens 

längd var 97 dagar för pojkar och 92 dagar för flickor.  

Statistik följs kontinuerligt gällande nyanmälningar och nyansökningar. Anmälningar i pågående 

ärende syns ej i statistiken. Verksamhetssystemet präglar vilka uppgifter som tas fram.  

2.1. Styrning och uppföljning av tidsgränser  

2.1.1. Iakttagelser 

Vid intervjuerna framkommer att specifika interna riktlinjer/rutiner inte tagits fram. Det stöd som ges 

i lagstiftning och i de handböcker som tagits fram av Socialstyrelsen ses som tillräckliga. Att 

utarbeta och fastställa en utredningsplan vid beslut om utredning ses som värdefullt för att 

säkerställa att utredningen berör relevanta områden och därmed begränsas utifrån den situationen 

som utreds.   

1:e socialsekreteraren ansvarar för kontinuerlig uppföljning av, bland annat, att utredningarna 

färdigställs skyndsamt och att den maximala utredningstiden inte överskridits. Ett medvetet arbete 

har pågått för att minska utredningstiderna. Detta sker framförallt genom veckovisa träffar (samråd) 

med handläggarna där bland annat tidsgränser fokuseras. Ibland deltar också enhetschefen vid 

dessa träffar.  

1:e socialsekreteraren har utöver detta, individuella träffar med enskilda handläggare som bedöms 

kunna behöva ytterligare stöd och struktur i utredningsarbetet.  

1:e socialsekreterare och enhetschef stämmer varje vecka av hur situationen ser ut.  

Enhetschefen beskriver att det finns en stor medvetenhet om de tidsgränser som gäller. Detta är i 

fokus vid diskussioner om utveckling och arbetssätt.  

Vi konstaterar att den interna kontrollen inte berör kontroll av verksamhetens lagenlighet i 

förhållande till de tidsgränser som gäller.  

Statistik tas fram gällande utredningstid och tid för verkställighet av beslut om insats. 
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2.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att det finns en tillräcklig styrning för att säkerställa att de tidsgränser som finns vid 

utredning av barn och unga och kontroller av att den efterlevs. 

En medvetenhet av lagens intentioner och det stöd som finns i Socialstyrelsens handbok har 

beskrivits. Det finns en struktur för att kontrollera att detta följs i gruppträffar och vid individuella 

träffar mellan handläggare och 1:e socialsekreterare. Den statistik som tas fram gällande 

handläggningstider bedöms som en kontroll över att handläggningstider följs. Detsamma gäller 

tidpunkt för verkställighet av beslut. 

Vi rekommenderar att statistik tas för de övriga tidsgränser som är aktuella vid utredning av 

ungdomsärenden, dvs för skyddsbedömning samt för beslut att inleda/ej inleda utredning,  

2.2. Beslut och dokumentation gällande skyddsbedömning  

När en anmälan enligt Socialtjänstlagens 11 kap 1 § rör barn eller unga ska socialnämnden genast 

göra en bedömning om barnet eller den unge är i behov av omedelbart skydd. En sådan 

bedömning ska göras samma dag som anmälan inkommer eller i vissa särskilda fall 

nästkommande dag och den ska dokumenteras. 

2.2.1. Iakttagelser 

Verksamhetssystemet ger stöd för att en skyddsbedömning ska göras inom 24 timmar, enligt 

enhetschefen. 

Aktgranskningen visar att i samtliga granskade ärenden har en skyddsbedömning gjorts. Den har 

gjorts samma dag som anmälan inkom utom i ett fall där den gjorts inom två dagar. 

Aktgranskningen visar även att det systematiskt har dokumenterats vad som är skäl för 

skyddsbedömningen.  

2.2.2. Bedömning 

Granskningen visar att en skyddsbedömning vid anmälan gällande barn och unga har gjorts i tid 

och motiverats i enlighet med Socialtjänstlagen. 

2.3. Beslut att inleda/ej inleda utredning  

Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan, anmälan eller på 

annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden 

(11 kap. 1 § SoL). 

En förhandsbedömning av en anmälan eller ansökan ska utmynna i ett beslut om att inleda eller 

inte inleda utredning. En förhandsbedömning ska i normalfallet ta kortare tid än 14 dagar. Om det 

finns synnerliga skäl kan förhandsbedömningen ta längre tid än 14 dagar. 

2.3.1. Iakttagelser 

I flertalet granskade ärenden har utredning inletts i nära anslutning till att anmälan inkom. I fyra av 

ärendena har beslutet fattats inom 11 – 13 dagar.  

2.3.2. Bedömning 

Granskningen visar att en förhandsbedömning gjorts och beslut har fattats skyndsamt om en 

utredning ska inledas eller inte i flertalet akter. I samtliga ärenden har beslut fattats inom den 

tidsram som enligt socialtjänstlagen anges om 14 dagar. 
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2.4. Utredningstid  

Enligt Socialtjänstlagen 11 kap. 2§ ska utredningen bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast 

inom fyra månader. Finns det särskilda skäl får socialnämnden besluta att förlänga utredningen för 

viss tid, se vidare 2.5. 

2.4.1. Iakttagelser 

Vid intervjun beskrivs att utredningstiderna varierar. Om utredningstiden överskrider fyra månader 

är anledningen ofta en alltför hög belastning hos handläggaren, att en kontakt inte kan etableras 

med den som utreds eller att den utredningen berör eller föräldrar inte kommer till avtalade möten. 

Aktgranskningen visar att utredningen i samtliga ärenden är slutförd inom fyra månader  

Det noteras dock att fem ärenden är utredningstiden exakt fyra månader, i ett fall nästan fyra 

månader. Utredningen påvisar inte skäl till att inte genomföra den mera skyndsamt. I övriga fyra 

granskade ärenden är utredningstiden tre månader (två ärenden), samt i resterande ärenden 

omkring en respektive två månader.  

2.4.2. Bedömning 

Granskningen visar att utredningstiden i samtliga granskade akter följer Socialtjänstlagens 

bestämmelse om en tidsgräns om fyra månader, om inte särskilda skäl finns.  

Att utredningstiden i så många som nästan hälften av de granskade ärendena uppgår till den 

maximerade tidsgränsen, indikerar behov av att se över rutinerna för att säkerställa att de 

genomförs skyndsamt. Detta kan gälla arbetsmetodik, arbetsbelastning, kompetens och/eller stöd. 

2.5. Beslut avseende förlängning av utredningstid enligt delegation 

Nämnden kan i undantagsfall besluta om att förlänga utredningstiden om det finns särskilda skäl 

(11 kap. 2 § andra stycket SoL). Nämnden får dock inte besluta att förlänga tiden ”tills vidare”, utan 

måste fatta beslut om att förlänga för en viss bestämd tid. Av förarbetena framgår att en 

förlängning kan bli aktuell om en barnpsykiatrisk utredning eller polisutredning inte slutförs inom 

den för barnavårdsutredningen föreskrivna tiden och om innehållet bedöms som betydelsefullt för 

socialnämndens bedömning.  

Inom socialtjänsten måste det finnas ett rimligt utrymme för att genomföra även mer komplicerade 

eller omfattande utredningar. Det är enligt Justitieombudsmannen en angelägen uppgift för varje 

kommun att bevaka att de barnavårdande funktionerna sköts på ett tillfredsställande sätt. 

2.5.1. Iakttagelser 

Delegationsordningen visar att beslut att vid särskilda skäl förlänga utredningstiden i 

barnavårdsutredningar fattas av enhetschef. 

Enligt enhetschefen är det ovanligt att utredningstiden förlängs. Lagen ger få möjligheter till detta, 

exempelvis att utredning från annan myndighet pågår och bör vägas in i den bedömning som 

socialtjänsten har att göra. Om det förekommer utredningstider längre än fyra månader är skälet 

oftast att handläggaren inte har hunnit med. I de fallen finns inte lagstöd för förlängningen varför 

beslut inte heller fattas.  

Det har inte varit aktuellt att fatta beslut om förlängning i något av granskade ärenden. 

Vid granskning av nämndens protokoll från januari 2019 till april 2020 framkommer att ingen 

redovisning avseende beslut om förlängning av utredningstid har gjorts till nämnden.  
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2.5.2. Bedömning 

I granskningen framkommer att beslut att förlänga utredningstid är ovanligt. I de akter som 

granskats finns inga beslut om förlängd utredningstid.  

Intervjun indikerar att utredningar i sällsynta fall kan pågå längre än fyra månader men inte pga de 

skäl som Socialtjänstlagen medger. Att detta inte sker bör vara en uppgift att bevaka vid 

kontinuerliga ärendegenomgångar tillsammans med respektive handläggare.  

2.6. Nämndens uppföljning av handläggningstider 

2.6.1. Iakttagelser 

Som tidigare noterats finns en struktur för kontroll av handläggningstider genom 1:e 

socialsekreterarens träffar med handläggare i grupp och enskilt samt genom att följa statistik som 

kontinuerligt tas fram över bland annat utredningstider.  

Vid protokollsgranskning för perioden januari 2019 till december 2019 framkommer att nämnden 

tar del av information från verksamheterna vid varje sammanträde. Av totalt 14 sammanträden 

under perioden finns siffror gällande orosanmälningar i åtta av protokollen. I vissa protokoll framgår 

hur många av dessa anmälningar som lett till utredning och/eller ackumulerade antalet 

anmälningar för året. I vissa protokoll jämförs mängden anmälningar med föregående år.  

I kontakt med verksamheten framkommer att en rapportering av handläggningstider inte görs till 

nämnden.  

2.6.2. Bedömning 

Inom verksamheten finns en struktur för att systematiskt följa upp utredningstiderna.   

 

Granskningen visar att nämnden inte får en återkoppling av den systematiska uppföljningen av 

handläggningstider som sker i verksamheten. Då detta inte visar några avvikelser bedömer vi det 

inte som nödvändigt. 

2.7. Verkställs beslutade insatser inom rimlig tid? 

Beslut enligt socialtjänstlagen ska i princip verkställas omedelbart. Det är alltid nämndens ansvar 

att den enskilde får de insatser som han eller hon har beviljats. Beslutet anses verkställt när den 

enskilde tackat ja till insatsen, om behov ej längre föreligger eller om behovet tillgodoses på annat 

sätt.  

2.7.1. Iakttagelser 

Vid intervjun beskrivs en svårighet att rekrytera kontaktpersoner och ibland även kontaktfamiljer, 

vilket kan medföra att beslutet inte kan verkställas omedelbart. Rapporteringen till nämnd visar 

även att det i några fall funnits svårigheter att utreda den personen som ska utföra insatsen i tid.  

Aktgranskningen visar att i de nio ärenden där beslut fattats om insats har den verkställts inom 

rimlig tid. I ett fall har anmälan lett till ett omedelbart omhändertagande i samband med att 

socialtjänsten fått kännedom om situationen. I ett ärende har en placering i ett familjehem 

verkställts först efter nästa fyra månader.  

Det förekommer i fyra ärenden att insats inleds under utredningstiden. I ett fall är det oklart varför 

utredningen inte avslutas i samband med att en placering genomförs. Utredningen avslutas med 

ett beslut om att bevilja utsluss efter placeringen.  

Sammanfattningsvis visar rapporteringen till nämnden att under 2019 har två beslut gällande 

kontaktfamilj och tre beslut gällande kontaktperson inte verkställts inom tre månader. Tre beslut 
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har avslutats utan verkställighet, vilket innebär att situationen av någon anledning förändrats varför 

verkställighet inte längre är aktuellt, dvs behovet finns inte längre. 

2.7.2. Bedömning 

Granskningen visar att de beslutade insatserna i stort verkställs i tid. De fall detta inte har kunnat 

ske är framförallt beslut om kontaktperson och kontaktfamilj, där en svårighet finns att rekrytera 

eller utreda personer för uppdragen.  

2.8. Rapportering av insatser som inte verkställs 

Socialnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg och till kommunens revisorer rapportera 

beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska 

nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat 

uppge skälen för dröjsmålet.1 

Socialnämnden ska även till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens 

beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut, vilka typer av 

bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut 

fattades.2  

2.8.1. Iakttagelser 

Vid intervju och kontakt med sektorchefen framkommer att nämnden får en rapport varje kvartal 

som visar ej verkställda beslut. Nämnden ställer denna till kommunfullmäktige. En rapportering 

görs till IVO som även visar personuppgifter och skäl för att beslutet inte kunnat verkställas. Den 

senare har vi inte tagit del av. 

I de underlag till rapporteringen vi fått del av framgår antal ej verkställda beslut inom 

socialnämndens olika verksamhetsområden, där IFO är ett, samt vilket typ av beslut som berörs3. 

Den visar dock inte hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut fattades eller skäl till 

att beslutet inte verkställts. 

Vid protokollsgranskning framkommer att nämnden tar del av ej verkställda beslut per kvartal samt 

att nämnden delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sammanställningen.  

Kommunfullmäktiges protokoll visar att ledamöterna tar del av en sammanställning av ej 

verkställda beslut.  

Vi har inför granskningen fått del av en sammanställning som visar beslut som inte verkställts samt 

vilka typer av insatser detta gäller. I denna får vi del av orsak till att beslutet inte verkställts. 

Exempelvis att ansökan återtagits, sjukdom i nätverket hos tilltänkt kontaktfamilj, att utredningen 

gällande tilltänkt kontaktperson inte färdigställts samt att beslut fattats om annan insats vilket 

ersätter tidigare beslut.  

En rapportering av ej verkställda beslut, enligt SoL, till kommunens revisorer gör inte. Vid 

intervjuerna framkommer att revisorerna förväntas följa denna rapportering genom socialnämnden 

protokoll och, om intresse finns, efterfråga underlaget. 

 
1 SoL kap 16 § 6 f 
2 SoL kap 16 § 6 h 
3 Inom IFO är dessa boendestöd, ekonomiskt bistånd, familjehemsplaceringar, kontaktfamilj, 
kontaktperson, kontaktperson psykiatri, övriga insatser, beslut som blivit verkställda/avslutade 
inom kvartalet samt beslut som avslutats utan verkställighet. 
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2.8.2. Bedömning 

Granskningen visar att rapportering av ej verkställda beslut görs i enlighet med SoL till IVO och till 

kommunfullmäktige. 

En rapportering görs inte till kommunens förtroendevalda revisorer, vilka i ställer förväntas ta del av 

att rapportering görs via nämndens protokoll samt vid anmodan få del av rapporten.  

.  
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 Bedömningar utifrån 
kontrollmål 

3.1. Bedömningar mot kontrollmål 

Socialnämnden bedöms i stort säkerställa en ändamålsenlig handläggning av utredningar med 

avseende på följsamhet till tidsgränser. 

 Det finns en tillräcklig styrning för att säkerställa att de tidsgränser som finns vid utredning av barn 

och unga efterlevs. Stöd hämtas främst från lag och Socialstyrelsens handbok. Det finns också en 

struktur för kontroll av lagenligheten genom träffar och genom statistik. 

Kontrollfråga Kommentar  

Har 
skyddsbedömning 
genomförts genast 
och dokumenterats i 
de fall anmälan i 
inkommit? 

En skyddsbedömning vid anmälan gällande barn och 
unga har gjorts i tid och motiveras i enlighet med 
Socialtjänstlagen. 

 

 

Har utredning inletts 
utan dröjsmål 
alternativt att beslut 
fattats att ej inled 
utredning? 

 

En förhandsbedömning har gjorts och beslut har 
fattats skyndsamt om en utredning ska inledas eller 
inte i flertalet akter. I samtliga ärenden har beslut 
fattats inom den tidsram som enligt socialtjänstlagen 
anges om 14 dagar. 

 
 

Har utredning 
genomförts 
skyndsamt och inom 
maximerad 
utredningstid? 

Granskningen visar att utredningstiden i samtliga 
granskade akter följer Socialtjänstlagens 
bestämmelse om en maximal tidsgräns om fyra 
månader, om inte särskilda skäl finns.  

Att utredningstiden i så många som nästan hälften av 
de granskade ärendena uppgår till den maximerade 
tidsgränsen, indikerar behov av att se över rutinerna 
för att säkerställa att de genomförs skyndsamt. Detta 
kan gälla arbetsmetodik, arbetsbelastning, 
kompetens och/eller stöd. 

 

Finns det beslut 
avseende 
förlängning av 
utredningstid i de fall 
då denna överstiger 
maximerad tidsgräns 
och är dessa i 
enlighet med 
gällande 
delegationsordning? 

 

I de akter som granskats finns inga beslut om 
förlängd utredningstid.  

Intervjun indikerar att utredningar i sällsynta fall kan 
pågå längre än fyra månader men inte pga. de skäl 
som Socialtjänstlagen medger.  
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Får socialnämnden 
återkoppling av 
systematisk 
uppföljning av 
handläggningstider? 

Inom verksamheten finns en struktur för att 
systematiskt följa upp utredningstiderna.   

Granskningen visar att nämnden inte får en 
återkoppling av den systematiska uppföljning av 
handläggningstider som sker i verksamheten. Då 
detta inte visar några avvikelser bedömer vi det inte 
som nödvändigt. 

 

 

Verkställs beslutade 
insatser inom rimlig 
tid? 

De beslutade insatserna verkställs i stort i tid. De fall 
detta inte har kunnat ske är framförallt beslut om 
kontaktperson och kontaktfamilj, där en svårighet 
finns rekrytera eller utreda personer för uppdragen.  

 

 

Rapporterar 
nämnden om 
beslutade insatser 
som inte verkställts 
inom tre månader till 
kommunens 
revisorer, 
kommunfullmäktige 
och Inspektionen för 
vård och omsorg? 

 

 

Granskningen visar att rapportering av ej verkställda 
beslut görs i enlighet med SoL till IVO och till 
kommunfullmäktige. 

En rapportering görs inte till kommunens 
förtroendevalda revisorer, vilka i stället förväntas ta 
del av att rapportering görs via nämndens protokoll 
samt vid anmodan få del av rapporten.  

 

 

3.2. Rekommendationer 

➢ Utnyttja statistik för kontroll av de tidsgränser som är aktuella vid utredning av 

ungdomsärenden, dvs också för skyddsbedömning samt för beslut att inleda/ej inleda 

utredning,  

➢ Se över rutiner och förutsättningar för att säkerställa att utredningen genomförs 

skyndsamt. Detta gällande arbetsmetodik, arbetsbelastning, kompetens och/eller stöd.  

➢ Säkerställ att bestämmelser enligt SoL efterlevs gällande rapportering till kommunens 

revisorer av ej verkställda beslut. 
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Tobias Bjöörn, uppdragsledare  Lena Brönnert, projektledare 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 

(PwC) på uppdrag av Lindesbergs kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som 

framgår av projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av 

och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 



LINDESBERGS KOMMUN  2020-09-10 

Revisorerna 

Socialnämnden 
 
För kännedom: 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
 
 

Utredning av barn och unga enligt  Socialtjänstlagen 
Revisorerna i Lindesbergs kommun granskat om socialnämnden säkerställer en 
ändamålsenlig handläggning av utredningar med avseende på följsamhet till tidsgränser i 
enlighet med Socialtjänstlagen (SoL).  
 
Socialnämnden bedöms i stort säkerställa en ändamålsenlig handläggning av utredningar 
med avseende på följsamhet till tidsgränser. 
 

• Det finns en struktur för kontroll av lagenligheten genom träffar och genom att följa 
uppgifter i verksamhetssystemet. Vi bedömer att det finns en tillräcklig styrning för 
att säkerställa att de tidsgränser som finns vid utredning av barn och unga och en 
struktur för att följa att den efterlevs. 

• Vid anmälan om barn som misstänks fara illa görs en skyddsbedömning samma dag 
och motiverats i enlighet med Socialtjänstlagen. 

• En förhandsbedömning har gjorts och beslut har fattats skyndsamt om en utredning 
ska inledas eller inte i flertalet akter. I samtliga ärenden har beslut fattats inom den 
tidsram som enligt socialtjänstlagen anges om 14 dagar. 

• Utredningstiden i samtliga granskade akter följer Socialtjänstlagens bestämmelse om 
en tidsgräns om fyra månader, om inte särskilda skäl finns. Granskningen visar dock 
att utredningstiden i nästan hälften av de granskade ärendena uppgår till den 
maximerade tidsgränsen, vilket indikerar behov av att se över rutinerna för att 
säkerställa att utredningarna genomförs skyndsamt.  

• I de akter som granskats finns inga beslut om förlängd utredningstid. Intervjun 
indikerar att utredningar i sällsynta fall kan pågå längre än fyra månader men inte 
pga de skäl som Socialtjänstlagen medger. 

• Beslutade insatserna verkställs i stort i tid. Rapportering av ej verkställda beslut görs i 
enlighet med Socialtjänstlagen till IVO och till kommunfullmäktige. En rapportering 
görs dock inte till kommunens förtroendevalda revisorer, vilka i stället förväntas ta 
del av att rapportering görs via nämndens protokoll samt vid anmodan få del av 
rapporten.  

• Granskningen visar att nämnden inte får en återkoppling av den systematiska 
uppföljningen av handläggningstider som sker i verksamheten. Då detta inte visar 
några avvikelser bedömer vi det inte som nödvändigt. 

 
Utifrån vad som framkommit i granskningen ges följande rekommendationer. 
 

• Utnyttja statistik för kontroll av de tidsgränser som är aktuella vid utredning av 
ungdomsärenden, dvs också för skyddsbedömning samt för beslut att inleda/ej inleda 
utredning,  

• Se över rutiner och förutsättningar för att säkerställa att utredningen genomförs 
skyndsamt. Detta gällande arbetsmetodik, arbetsbelastning, kompetens och/eller 
stöd.  

• Säkerställ att bestämmelser enligt SoL efterlevs gällande rapportering till kommunens 
revisorer av ej verkställda beslut. 

 
Iakttagelser och bedömningar i sin helhet framgår av bifogad rapport som har behandlats och 
godkänts av revisorerna vid sammanträdet 2020-09-10. 



 
Revisorerna har beslutat att överlämna rapporten till socialnämnden med önskan om 
skriftligt svar senast 2 november med kommentarer till granskningen om vilka åtgärder 
nämnden planerar att vidta. Svaret skall ställas till revisorerna samt PwC, Tobias Bjöörn, Box 
885, 722 12 Västerås. 
 
FÖR REVISORERNA 

 

 

Ulla-Britt Norgren 

Ordförande 



LINDESBERGS KOMMUN  2020-05-28 

Revisorerna 

Barn- och utbildningsnämnden 
 
För kännedom: 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
 
 

Granskning av systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan 
Revisorerna i Lindesbergs kommun har granskat det systematiska kvalitetsarbetet i 
grundskolan. Granskningen syfte är att bedöma om barn- och utbildningsnämnden 
säkerställer ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete inom grundskolan och att detta 
sker med tillräcklig intern kontroll. Granskningen syftar därtill att bedöma om barn- och 
utbildningsnämnden säkerställer en ändamålsenlig resursfördelning i grundskolan.  
 
Vår samlade bedömning är att barn- och utbildningsnämnden delvis har säkerställt ett 
ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete inom grundskolan och att detta delvis sker med 
tillräcklig intern kontroll. Vår samlade bedömning är att barn- och utbildningsnämnden 
delvis har säkerställt en ändamålsenlig resursfördelning i grundskolan. 
 
Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till barn- och 
utbildningsnämnden:  

• Att säkerställa att den nya styrmodellen innebär att uppföljningen på huvud-
mannanivå utvecklas, till exempel genom att säkerställa att de mallar/anvisningar 
som finns för dokumentation på enhetsnivå och på huvudmannanivå bidrar till att ge 
en samlad och jämförbar bild av elevers kunskapsresultat, trygghet och studiero och 
förutsättningar för verksamhetens genomförande samt att de underlag som upprättas 
innehåller en analys av dessa resultat och förutsättningar. Genom detta kan 
uppföljningen bidra till en djupgående förståelse för vad till exempel bristande 
kunskapsresultat beror på/orsakas av som kan ligga till beslut om insatser på 
huvudmannanivå.  

• Att säkerställa att det upprättas en rutin och process för att systematiskt utvärdera 
resursfördelningsmodellen i syfte att säkerställa resursfördelningen är anpassad efter 
elevers behov och förutsättningar. 

 
Iakttagelser och bedömningar i sin helhet framgår av bifogad rapport som har behandlats och 
godkänts av revisorerna vid sammanträdet 2020-05-28. 
 
Revisorerna har beslutat att överlämna rapporten till barn- och utbildningsnämnden med 
önskan om skriftligt svar senast 24 september 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 

 

 

Ulla-Britt Norgren 
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Sammanfattning 
Granskningen syfte är att bedöma om barn- och utbildningsnämnden säkerställer ett 

ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete inom grundskolan och att detta sker med tillräcklig 

intern kontroll. Granskningen syftar därtill att bedöma om barn- och utbildningsnämnden 

säkerställer en ändamålsenlig resursfördelning i grundskolan.  

 

Vår samlade bedömning är att barn- och utbildningsnämnden delvis har säkerställt ett 

ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete inom grundskolan och att detta delvis sker med 

tillräcklig intern kontroll. Vår samlade bedömning är att barn- och utbildningsnämnden delvis har 

säkerställt en ändamålsenlig resursfördelning i grundskolan.  

Bedömningen baseras på bedömningen av en sammanvägning av revisionsfrågorna i 

granskningen, vilka framgår av rapporten.  

Revisionsfråga Kommentar  

Revisionsfråga 1: Säkerställer 

nämnden att det finns en 

ändamålsenlig dokumentation 

av det systematiska 

kvalitetsarbetet på 

enhetsnivå?  

 

Delvis uppfyllt 

  

 

Revisionsfråga 2: Säkerställer 

nämnden att det finns en 

ändamålsenlig dokumentation 

av det systematiska 

kvalitetsarbetet på 

huvudmannanivå? 

 

Ej uppfyllt 

 

 

Revisionsfråga 3: Följer 

nämnden upp utbildningen 

systematiskt och kontinuerligt? 

 

Ej uppfyllt 

 

Revisionsfråga 4: Vidtar 
nämnden åtgärder vid brister 
som har identifierats i det 
systematiska kvalitetsarbetet? 

Delvis uppfyllt  
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Revisionsfråga 5: Har 
nämnden systematiskt och 
kontinuerligt planerat 
utbildningen?  

Delvis uppfyllt 

 

 

Revisionsfråga 6: Säkerställer 
nämnden att 
resursfördelningen i 
grundskolan är anpassad efter 
elevers behov och 
förutsättningar? 

 

Delvis uppfyllt 

 

Rekommendationer 

Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till barn- och 

utbildningsnämnden:  

• Att säkerställa att den nya styrmodellen innebär att uppföljningen på huvudmannanivå 

utvecklas, till exempel genom att säkerställa att de mallar/anvisningar som finns för 

dokumentation på enhetsnivå och på huvudmannanivå bidrar till att ge en samlad och 

jämförbar bild av elevers kunskapsresultat, trygghet och studiero och förutsättningar för 

verksamhetens genomförande samt att de underlag som upprättas innehåller en analys av 

dessa resultat och förutsättningar. Genom detta kan uppföljningen bidra till en djupgående 

förståelse för vad till exempel bristande kunskapsresultat beror på/orsakas av som kan 

ligga till beslut om insatser på huvudmannanivå.  

• Att säkerställa att det upprättas en rutin och process för att systematiskt utvärdera 

resursfördelningsmodellen i syfte att säkerställa resursfördelningen är anpassad efter 

elevers behov och förutsättningar.  
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 Inledning 
1.1. Bakgrund 

Barn- och utbildningsnämnden har, i egenskap av huvudman, det övergripande ansvaret för att 

verksamheten i grundskolan uppfyller gällande lagar, förordningar och föreskrifter.  

 

Huvudmannen ska arbeta kontinuerligt och långsiktigt för att utveckla och förbättra utbildningen 

inom väsentliga områden, i syfte att säkerställa likvärdighet och kvalitet. Likvärdighet innebär att 

verksamhet och innehåll kvalitativt ska vara likvärdigt såväl mellan som inom enheter. Likvärdighet 

handlar även om lika kvalitet och att läroplanens alla delar följs. Detta ska ske inom ramen för ett 

systematiskt kvalitetsarbete. Systematiskt kvalitetsarbete regleras i skollagens fjärde kapitel. I 

Skolverkets allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete finns rekommendationer för skollagens 

bestämmelser bör tillämpas.   

 

I det systematiska kvalitetsarbetet ingår att huvudmannen skaffar sig kunskap om nuläget vid 

enheterna. Denna nulägesbild ska bland annat innefatta elevers kunskapsresultat samt trygghet 

och studiero vid enheterna. I arbetet ingår också att följa upp de centrala förutsättningar som 

huvudmannen ger enheterna, för att de ska kunna ge elever en god utbildning. Huvudmannen 

analyserar sedan orsakerna till bristande måluppfyllelse, resultat och förutsättningar. Analysen 

behöver ske så att huvudmannen kan identifiera hur det går för olika grupper av elever, exempelvis 

gruppen flickor och gruppen pojkar. Utifrån analysen identifierar huvudmannen vilka 

förbättringsåtgärder som är nödvändiga samt vidtar dessa åtgärder. När huvudmannen formulerar 

nulägesbilden ska denna bygga på uppgifter som rektorer har tagit fram i sitt eget kvalitetsarbete 

vid enheterna, men även på uppgifter huvudmannen själv samlat in (till exempel nationell statistik, 

tillsyns- och granskningsrapporter och anmälningar om kränkande behandling). Det ska därför 

finnas en koppling mellan huvudmannens kvalitetsarbete och det kvalitetsarbete som rektor 

tillsammans med lärare, övrig personal och elever genomför vid enheterna.  

 

Kommunernas resursfördelning till skolan är ett medel för att nå målet att alla elever ska få tillgång 

till en likvärdig utbildning av god kvalitet. Det innebär att resursfördelningen ska vara anpassad till 

elevers olika behov och förutsättningar, vilket regleras av skollagens andra kapitel.  

 

År 2017 genomfördes en granskning av barn- och utbildningsnämndens styrning av grundskolan. 

Av granskningen framkom bland annat brister avseende det systematiska kvalitetsarbetet samt 

resursfördelningen i grundskolan.  

 

Av nationell statistik avseende läsåret 2018/2019 framkommer att andelen elever i årskurs 6 som 

har uppnått kunskapskraven i alla ämnen varierar stort mellan enheterna i Lindesbergs kommun: 

från 46,7 till 74,2 procent. Detsamma gäller kunskapsresultaten i årskurs 9; andelen elever som 

har uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen varierar från 41,2 till 68,2 procent. Det finns även 

stora skillnader vad gäller lärarbehörighet mellan enheterna. Andelen heltidstjänster med 

lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne varierar från 28,0 procent till 79,6 procent mellan 

enheterna.  

 

Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det angeläget att göra en 

uppföljande granskning av barn- och utbildningsnämndens styrning av grundskolan.   
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1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syfte är att bedöma om barn- och utbildningsnämnden säkerställer ett 

ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete inom grundskolan och att detta sker med tillräcklig 

intern kontroll. Granskningen syftar därtill att bedöma om barn- och utbildningsnämnden 

säkerställer en ändamålsenlig resursfördelning i grundskolan.  

  

1.2.1. Revisionsfrågor 

För att besvara granskningens ovan nämnda syfte utgår rapporten från nedanstående 

revisionsfrågor: 
 

1. Säkerställer nämnden att det finns en ändamålsenlig dokumentation av det systematiska 
kvalitetsarbetet på enhetsnivå?  

2. Säkerställer nämnden att det finns en ändamålsenlig dokumentation av det systematiska 
kvalitetsarbetet på huvudmannanivå?  

3. Följer nämnden upp utbildningen systematiskt och kontinuerligt? 
4. Vidtar nämnden åtgärder vid brister som har identifierats i det systematiska 

kvalitetsarbetet?  
5. Har nämnden systematiskt och kontinuerligt planerat utbildningen? 

6. Säkerställer nämnden att resursfördelningen i grundskolan är anpassad efter elevers 

behov och förutsättningar? 

1.3. Revisionskriterier 

Övergripande revisionskriterier har varit följande:   

 

• 6 kap. 6 § Kommunallagen  

• Skolverkets allmänna råd med kommentarer: Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet 

• Kommunens beslut, riktlinjer och rutiner inom rubricerat område 

 

Därtill har har de olika revisionsfrågorna bedömts utifrån följande revisionskriterier:    

 

• För revisionsfråga 1 och 2: 4 kap. 6 § Skollagen   

• För revisionsfråga 3, 4 och 5: 4 kap. 3 § Skollagen  

• För revisionsfråga 6: 2 kap. 8 § Skollagen 

1.4. Avgränsning 

Granskningen omfattar grundskolan. Granskningen ingår i 2020 års revisionsplan och avser 

läsåret 2019/2020.   

1.5. Metod 

Granskningen har genomförts genom sammanställning av nationell statistik avseende elevers 
kunskapsresultat, trygghet och studiero samt förutsättningar för verksamhetens genomförande i 
grundskolan på huvudmanna- och enhetsnivå.  
 
Dokumentgranskning av styrande och stödjande dokument för systematiskt kvalitetsarbete i 
grundskolan på huvudmannanivå, exempelvis verksamhetsplaner och dokumenterade 
uppföljningar och analyser, har genomförts.  
 
Slutligen har intervjuer genomförts med nämndens presidium, förvaltningschef, verksamhetschef 
för grundskolan, biträdande verksamhetschef för grundskolan samt utvecklingsstrateg vid barn- 
och utbildningsförvaltningen. De intervjuade har getts miöjlighet att sakgranska ett utkast av 
rapporten innan färdigställande.   
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 Grundskolan i Lindesberg 
2.1. Nämndens organisation 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för verksamheterna förskola, fritidshem, särskola, 

grundskola, gymnasium och kulturskola. Barn- och utbildningsnämnden har, i egenskap av 

huvudman, det övergripande ansvaret för att verksamheten i grundskolan uppfyller gällande lagar, 

förordningar och föreskrifter samt bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden. 

Förvaltningen leds av en förvaltningschef. Vid förvaltningen arbetar en verksamhetschef och en 

biträdande verksamhetschef för grundskolan.   

2.2. Kommunala grundskolor i Lindesberg 

Under år 2019 gjordes en förändring av grundskolans struktur. Förändringen innebar att 
skolenheterna Ramshyttans skola och Rockhammars skola avvecklades samt att Kristinaskolan 
slogs ihop med Brotorpsskolan. Brotorpsskolan delades i samband med förändringen upp i två 
skolor: Brotorpsskolan Norra och Brotorpsskolan Södra.  
 
Vid tiden för granskningen finns det nio kommunala grundskolor i Lindesbergs kommun. 
Uppgifterna i tabellen nedan är hämtade från Lindesbergs kommuns hemsida i mars 2020.  
  

Tabell 1. Grundskolor i Lindesbergs kommun läsåret 2018/19 och 2019/2020.  

Skola Årskurser Antal elever (cirka) Ort 

Björkhagaskolan F – 6 500  Lindesberg 

Brotorpsskolan Norra F - 2 samt 6 270  Lindesberg 

Brotorpsskolan Södra 3 - 5 200  Lindesberg 

Ekbackens skola F - 6 200  Fellingsbro 

Fröviskolan F - 9 530  Frövi 

Hagabackens skola F - 3 140  Guldsmedshyttan 

Stadsskogsskolan 7 - 9 420  Lindesberg 

Storåskolan 4 - 9 220  Storå 

Vedevågs skola F - 5 80  Vedevåg 

2.3. Statistik avseende personal i kommunens grundskolor 

Nationell statistik avseende behörig personal för läsåret 2018/2019 respektive läsåret 2019/2020 

framgår av nedanstående tabell.  

Tabell 2. Statistik personal läsåret 2018/19 och 2019/2020.  

Skola Andel heltidstjänster med lärarlegitimation  
och behörighet i minst ett ämne 

2018/2019 2019/2020 

Björkhagaskolan 59,6 60,8 

Brotorpsskolan (Norra) 79,6 73,8 

Brotorpsskolan Södra1 •  64,7 

Ekbackens skola 79,3 87,9 

Fröviskolan 71,3 80,9 

Hagabackens skola 73,8 82,1 

 
1 Startade läsåret 2019/2020 
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Kristinaskolan2 30,5 •  

Ramshyttans skola3 28,0 •  

Rockhammars skola4 42,8 •  

Stadsskogsskolan 76,8 81,6 

Storåskolan 36,1 42,1 

Vedevågs skola 48,9 59,2 

 

Läsåret 2018/2019 var skillnaden mellan andelen heltidstjänster med lärarlegitimation och 

behörighet i minst ett ämne mellan enheterna 51,6 procentenheter (från 28,0 procent till 79,6 

procent). Läsåret 2019/2020 var skillnaden 45,8 procentenheter (från 42,1 procent till 87,9). 

Skillnaden på enhetsnivå har därmed minskat och andelen heltidstjänster med lärarlegitimation 

och behörighet i minst ett ämne har ökat från föregående år.  

2.4. Statistik avseende elevers måluppfyllelse och kunskapsresultat  

Senast tillgängliga statistik avseende kunskapsresultat bland elever i årskurs 6 respektive 9 avser 

läsåret 2018/20195. Statistiken redovisas på enhetsnivå samt för gruppen flickor och gruppen 

pojkar i tabellerna nedan. Vid de fall en resultatuppgift baseras på färre än tio elever 

sekretessmarkeras utfallet. Sekretessmarkerade uppgifter är markerade med ”…”.  

Tabell 3. Kunskapsresultat elever årskurs 6 läsåret 2018/19.  

Skola Andel (%) elever med godkänt betyg (A-E) i alla ämnen 

Samtliga elever Flickor Pojkar 

Björkhagaskolan 57,7 57,6 58,9 

Brotorpsskolan 73,2 76,7 69,2 

Ekbackens skola 66,7 72,2 … 

Fröviskolan 74,2 … … 

Kristinaskolan 65,7 66,7 … 

Storåskolan 46,7 … … 

Vedevågs skola ... … … 

Lindesbergs kommun 64,8 71,1 57,4 

Källa: Skolverket 

 

Av statistiken framgår att 64,8 procent av de elever i årskurs 6 som gick på en kommunal skola 

erhöll ett godkänt betyg i årskurs 6. Björkhagaskolan och Storåskolan ligger under detta 

genomsnitt.  

Med anledning av att flertalet av ovanstående resultat är sekretessmarkerade är det svårt att 

utläsa eventuella skillnader mellan flickor och pojkars resultat. Vad som framgår dock är att det 

finns en större skillnad mellan flickor och pojkars resultat på Brotorpskolan än på Björkhagaskolan. 

Jämförs grupperna istället mot det kommunala snittet framgår att flickornas resultat på 

Björkhagaskolan understiger genomsnittet med 13,5 procentenheter medan pojkarnas resultat 

överstiger snittet med 0,5 procentenheter.  

Exkluderas nyanlända elever samt elever med okänd bakgrund märks ingen markant skillnad 

gällande skolenheternas resultat. Enbart några procentenheter skiljer. 

 
2 Avvecklades under år 2019 
3 Avvecklades under år 2019 
4 Avvecklades under år 2019 
5 Statistik avseende kunskapsresultat för läsåret 2019/2020 kommer att publiceras i september 

(årskurs 9) och oktober (årskurs 6) 2020. 
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Tabell 4. Kunskapsresultat elever årskurs 9 läsåret 2018/19.  

Skola Andel (%) elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 

Samtliga elever Flickor Pojkar 

Fröviskolan 55,6 54,8 56,4 

Stadsskogsskolan 68,2 65,8 70,7 

Storåskolan 41,2 … … 

Lindesbergs kommun 60,9 59,0 63,0 

Källa: Skolverket 

 

Av statistiken framgår att 60,9 procent av eleverna i årskurs 9 uppnådde kunskapskraven i 

samtliga ämnen läsåret 2018/19. Stadsskogsskolan samt Storåskolans resultat ligger under detta 

genomsnitt.  

Storåskolan ligger närmare 20 procentenheter lägre än genomsnittet. Med anledning av 

sekretessmarkeringar framgår inte fördelningen mellan flickor och pojkar. Exkluderas nyanlända 

elever samt elever med okänd bakgrund från skolans statistik uppgår andelen av elever som 

uppnått kunskapskrav i alla ämnen till 51,9 procent, det vill säga närmare tio procentenheter.  

Jämförs det kommunala genomsnittet med genomsnittet exkluderat för nyanlända elever samt 

elever med okänd bakgrund (67,2 procent) framgår en skillnad på 6,3 procentenheter på 

kommunnivå.  

2.5. Statistik avseende elevers trygghet och studiero 

Skolenkäten utgör en del av Skolinspektionens arbete med att granska landets skolor. Varje 

huvudman genomför Skolenkäten vartannat år. Lindesbergs kommun genomförde enkäten senast 

hösten 2018. Nedanstående statistik redovisar de delar av enkäten som omfattar trygghet och 

studiero för elever i årskurs 5 respektive årskurs 9 fördelat på skolenhet samt fördelat mellan 

pojkar och flickor. Enkäten genererar ett index mellan 1 och 10, där högt indexvärde indikerar en 

positiv uppfattning. Redovisade resultat är ett medelvärde bland de svarande.   

Tabell 5. Trygghet och studiero elever årskurs 5 läsåret 2018/19.  

Skola Studiero Trygghet 

Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Björkhagaskolan 4,0 4,5 7,0 8,9 

Brotorpsskolan 5,0 4,9 8,1 9,2 

Ekbackens skola 
6,8 5,9 9,2 8,3 

Fröviskolan 4,9 5,1 6,8 6,9 

Kristinaskolan 3,7 4,4 9,1 8,1 

Storåskolan 3,7 5,3 6,4 7,8 

Vedevågs skola 3,0 5,6 6,3 8,9 

Lindesbergs kommun 4,8 8,0 

Källa: Skolinspektionen 

Av statistiken framgår att pojkar i högre utsträckning upplever att de har studiero i skolan. På 

Brotorpsskolan och på Ekbackens skola upplever dock en högre andel flickor än pojkar att de har 

studiero i skolan.   
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Även avseende trygghet i skolan svarar pojkar i högre utsträckning än flickor att de upplever 

trygghet. På två enheter svarar dock en högre andel flickor än pojkar att de upplever trygghet i 

skolan.  

Tabell 6. Trygghet och studiero elever årskurs 9 läsåret 2018/19.  

Skola Studiero Trygghet 

Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Fröviskolan 4,2 5,2 7,6 8,4 

Stadsskogsskolan 4,9 5,1 7,7 8,2 

Storåskolan 4,1 2,9 7,2 8,4 

Lindesbergs kommun 4,8 7,9 

Källa: Skolinspektionen 

Av statistiken framgår att en högre andel pojkar upplever att de har studiero i skolan på två av tre 

skolenheter. På Storåskolan upplever dock en högre andel flickor än pojkar att de har studiero i 

skolan. När det gäller upplevelsen av trygghet i skolan är pojkars resultat högre på samtliga 

enheter.   

2.6. Ny kommunövergripande modell för ledning och styrning 

I februari 2019 beslutade kommunfullmäktige om en ny modell för ledning och styrning. Enligt 

uppgift infördes styrmodellen under år 2019. Enligt styrmodellen åligger ansvaret för allt arbete 

med planering och uppföljning på varje organisatorisk nivå, det vill säga fullmäktige, nämnden och 

respektive chef på verksamhets- och enhetsnivå.  

Av inkommet underlag framgår att modellen innebär att verksamheterna är ålagda att definiera sitt 

grunduppdrag utifrån en nuläges- och omvärldsanalys. Nämnden ska därefter fastställa uppdraget 

i samband med det årliga mål- och resursfördelningsbeslutet. Dokumentet fastställer också att 

faktorer som är särskilt viktiga för kvaliteten ska identifieras och definieras, samt att nulägesanalys 

ska genomföras utifrån grunduppdraget som i sin tur ska syfta till att identifiera prioriterade 

utvecklingsområden. Med utgångspunkt i verksamheternas grunduppdrag ska faktorer som är 

extra viktiga för kvaliteten identifieras och definieras. I syfte att kvalitetssäkra faktorerna ska en 

eller flera indikatorer utvecklas för varje kvalitetsfaktor och kvalitetsindikatorerna ska regelbundet 

mätas och följas upp för att säkerställa att grunduppdraget håller en bra kvalitet. Enligt uppgift ska 

uppföljning av kvalitetsfaktorerna och -indikatorerna ske i delårsrapport och årsredovisning.  

Kommunens Mål och budget 2020 innehåller fyra kvalitetsfaktorer som har bäring på utbildningen 

och kvalitetsarbetet i grundskolan:  

Tabell 7. Kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer år 2020.  

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 

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

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s,  
andel (%) 

Ökad måluppfyllelse i skolan Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun, andel (%) (flickor/pojkar)  
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2.7. Struktur för systematiskt kvalitetsarbete  

Det finns en struktur för det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå i form av ett årshjul. 

Årshjulet återfinns i bilaga 3.   

Av årshjulet framgår avseende planering och utveckling/insatser att nämndens verksamhetsplan 

för kommande kalenderår antas i november. Avseende uppföljning och analys framgår att 

grundskolans kvalitetsdag genomförs samma månad.    

Vid intervjuer beskrivs att syftet med årshjulet är att säkerställa att det systematiska arbetet, såsom 

att upprättande och insamling av dokument och rapportering, sker fortlöpande och är oberoende 

av politisk majoritet. 
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

3.1. Revisionsfråga 1 och 2: Säkerställer nämnden att det finns en 

ändamålsenlig dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet på 

enhetsnivå? Säkerställer nämnden att det finns en ändamålsenlig 

dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet på 

huvudmannanivå?  

 

3.1.1. Iakttagelser 

Rutiner och former för dokumentation 

Enligt strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet ska dokument upprättas/fyllas i på 

enhetsnivå och på huvudmannanivå, se nedanstående tabell.  

 Tabell 8. Dokument på enhetsnivå och huvudmannanivå.  

 Enhetsnivå Huvudmannanivå 

Dokumentation för utveckling/åtgärder 
och planering 

Verksamhetsplan 
 

Verksamhetsplan 
 

Dokumentation för uppföljning och 
analys 

Bedömningsmatris för  
kunskapsresultat  
 
Kvalitetsrapport 

Delårsrapport 
 
Kvalitetsrapport 
 
Årsredovisning  
 

 

Strukturen innebär att enheterna upprättar en årlig verksamhetsplan i början av ett läsår. På 

huvudmannanivå upprättas motsvarande verksamhetsplan i november varje år.  

Fyra gånger per år (oktober, december, april och juni) fyller enheterna i en bedömningsmatris, 

vilket genererar ett underlag där enskilda elevers kunskapsresultat per ämne framgår. Läsårets 

resultat sammanfattas i enheternas årliga kvalitetsrapporter i juni/augusti varje år. Enligt uppgift är 

arbetssättet med kvalitetsrapporterna väl inarbetat bland rektorerna och det har inte funnits några 

skriftliga anvisningar för att ta fram dessa.  

Enheternas kvalitetsrapporter sammanställs till en årlig kvalitetsrapport på huvudmannanivå, det 

vill säga för hela grundskolan, i februari varje år. Från och med läsåret 2019/2020 kommer 

kvalitetsrapporterna på såväl enhetsnivå som huvudmannanivå att skrivas in i Stratsys där även 

tillhörande anvisningar uppges finnas. Utöver den årliga kvalitetsrapporten för grundskolan, 

upprättas en delårsrapport (för perioden januari-augusti) samt en årsredovisning som redovisas för 

nämnden i oktober respektive februari varje år.  

Upprättad dokumentation på enhetsnivå 

Inkomna kvalitetsrapporter på enhetsnivå läsåret 2018/2019 innehåller följande:  

• Grundfakta elever: Antal elever, andel flickor respektive pojkar, andel elever med 

utländsk bakgrund samt andel föräldrar med eftergymnasial utbildning  
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• Grundfakta personal: Antal heltidstjänster, andel pedagoger med pedagogisk 

högskoleexamen, antal elever per pedagog samt andel tillsvidareanställda pedagoger  

• Trygghet och studiero: Resultat på enhetsnivå för läsåret 2017/2018 och 2018/2019  

• Kunskapsresultat:  

o Åk 3: Resultat på nationella prov i matematik och svenska/svenska som 

andraspråk redovisat för samtliga elever, för samtliga elever exklusive nyanlända 

elever och elever med okänd bakgrund samt redovisat för gruppen flickor och 

pojkar.   

o Åk 6: Resultat på nationella prov i engelska, matematik och svenska/svenska som 

andraspråk redovisat för samtliga elever, för samtliga elever exklusive nyanlända 

elever och elever med okänd bakgrund samt redovisat för gruppen flickor och 

pojkar. Därtill redovisas måluppfyllelsen enligt samma struktur som resultat på 

nationella prov.  

o Åk 9: Resultat på nationella prov i engelska, matematik och svenska/svenska som 

andraspråk redovisat för samtliga elever, för samtliga elever exklusive nyanlända 

elever och elever med okänd bakgrund samt redovisat för gruppen flickor och 

pojkar. Därtill redovisas behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram enligt 

samma struktur som resultat på nationella prov. 

o För de skolor som har flera klasser i samma årskurs, redovisas ovanstående 

resultat även på klassnivå.  

De flesta avsnitt i kvalitetsrapporterna avslutas med avsnitten Analys och Åtgärder.  

Upprättad dokumentation på huvudmannanivå 

För läsåret 2018/2019 sammanställdes ingen kvalitetsrapport för grundskolan, varför vi har tagit 

del av kvalitetsrapporten för läsåret innan (2017/2018). Kvalitetsrapporten innehåller följande:  

 

• Grundfakta: Totalt antal elever i åk F-9 per år för åren 2014–2017. Därtill redovisas antal 

elever per heltidstjänst för Lindesberg, för Örebro län samt för riket för åren 2014–2017.    

• Trygghet och studiero: Resultat för samtliga elever som har genomfört elevenkäten (åk 

4–9) redovisas för läsåret 2016/2017 och 2017/2018. Därtill redovisas resultat för samtliga 

vårdnadshavare (F-9) som genomfört nöjdhetsenkäten läsåret 2015/2016 och 2016/2017.    

• Kunskapsresultat:  

o Åk 3: Resultat på nationella prov i matematik och svenska/svenska som 

andraspråk redovisat för samtliga elever i Lindesberg, för Örebro län samt för riket 

redovisas för åren 2014–2018.  

o Åk 6: Måluppfyllelse för samtliga elever, för samtliga elever exklusive nyanlända 

elever och elever med okänd bakgrund samt för gruppen flickor respektive 

gruppen pojkar redovisas för åren 2014–2018.  

o Åk 9: Behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram redovisas för samtliga elever, 

för samtliga elever exklusive nyanlända/asylsökande elever samt för gruppen 

flickor respektive gruppen pojkar i Lindesberg, för Örebro län och för riket för åren 

2014–2018.  

• Närvaro: Andelen närvarande respektive frånvarande elever (varav ogiltig frånvaro) 

redovisas för samtliga elever i grundskolan samt nedbrutet på respektive årskurs F-8 för 

läsåret 2017/2018.  

De flesta avsnitt i kvalitetsrapporten avslutas med avsnittet Kommentarer. De avsnitt som 

benämns Analys och Åtgärder återfinns därmed inte i rapporten på huvudmannanivå. Enligt uppgift 

har rubriken Analys funnits med tidigare års rapporter, men för den ovan nämnda 
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kvalitetsrapporten valde förvaltningen att göra en enklare variant av kvalitetsrapporten. Från och 

med läsåret 2019/2020, då rapporten skrivs in i Stratsys, kommer analys att vara obligatoriskt på 

samtliga nivåer.  

Delårsrapport 2019 omfattar perioden januari-augusti 2019 och upprättades enligt en tidigare 

styrmodell. Rapporten innehåller därför en uppföljning av andra indikatorer än de som anges på 

sida 9. De indikatorer som följs upp är:  

• Trygghet och studiero: Resultat för samtliga elever som genomförde elevenkäten (åk 4-

9) läsåret 2018/2019 samt resultat för samtliga vårdnadshavare som genomförde 

nöjdhetsenkäten hösten 2018.      

• Kunskapsresultat: Åk 9: Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, 

genomsnittligt meritvärde, andel elever som är behöriga till ett gymnasieprogram.  

• Sjukfrånvaro: Sjukfrånvaro hos medarbetare.    

Årsredovisningen (Nämndernas verksamhetsberättelse) 2019 innehåller samma information som 

delårsrapporten samt resultatet för två frågor i medarbetarenkäten 2019 som berör uppföljning och 

utvärdering av enhetens mål samt huruvida medarbetaren ser fram emot att gå till arbetet.  

Delårsrapport 2020 är inte upprättad vid tiden för granskningen och har därmed inte efterfrågats.  

3.1.2. Bedömning 

Det finns rutiner och former för dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet på såväl 

enhetsnivå som huvudmannanivå och strukturen genererar ett underlag/dokumentation som 

genom mallarnas rubrikstruktur kan ge en samlad bild av elevers kunskapsresultat i åk 3, 6 och 9. 

Rubrikstrukturen riskerar dock att medföra att kunskapsresultat i övriga årskurser inte beskrivs eller 

analyseras. På motsvarande sätt kan mallarnas rubrikstruktur ge en samlad bild av elevers 

trygghet och studiero, men rubrikstrukturen riskerar att medföra att trivsel och trygghet bland de 

elever som inte besvarar trivselenkäten inte beskrivs eller analyseras. Avseende centrala 

förutsättningar för verksamhetens genomförande, kan mallen för kvalitetsrapporterna till viss del 

bidra till att ge en samlad och jämförbar bild av respektive enhets tillgång till exempelvis behörig 

personal. Mallen saknar dock utrymme att beskriva andra centrala förutsättningar som kan vara 

relevanta för utbildningens kvalitet, såsom tillgång till lokaler och nödvändig utrustning. Vi bedömer 

därför att dokument/rubrikstrukturen behöver utvecklas för att vara ändamålsenlig och vi ser det 

som positivt att Stratsys innehåller anvisningar som kan bidra till att säkerställa att 

dokumentationen blir likvärdig och jämförbar. Vid genomgång av upprättad dokumentation 

bekräftas bilden av att dokument- och rubrikstrukturen skulle behöva utvecklas då dokumenten 

saknar resultat/underlag som kan anses vara nödvändiga för att kunna ge en samlad bild av 

utbildningens kvalitet och som kan ligga till grund för analys och beslut om insatser.    

Det är positivt att ett antal indikatorer följs upp i samband med delår- och årsredovisning. 

Undantaget information kring personalens sjukfråvaro och resultatet från medarbetarenkäten, 

innehåller dessa dokument inte någon ytterligare information kring enheternas resultat och/eller 

förutsättningar;  

Det saknas en kvalitetsrapport för föregående läsår på huvudmannanivå. Inkomna 

kvalitetsrapporterna på enhetsnivå respektive huvudmannanivå upprättades därmed under två 

olika läsår, vilket medför att vi inte kan bedöma huruvida huvudmannarapporten rent strukturellt 

bygger på och är en sammanställning av enheternas kvalitetsrapporter. Vi anser att nämnden 

därmed inte har säkerställt att det finns ändamålsenlig dokumentation på huvudmannanivå.  

Vi bedömer att revisionsfrågan avseende dokumentationen på enhetsnivå är delvis uppfylld. Vi 

bedömer att revisionsfrågan avseende dokumentationen på huvudmannanivå är ej uppfylld.   



 

14 
 

3.2. Revisionsfråga 3: Följer nämnden upp utbildningen systematiskt och 

kontinuerligt? 

 

3.2.1. Iakttagelser avseende uppföljning  

Insamling och sammanställning av resultat och förutsättningar  

Kunskapsresultat 

Förvaltningen samlar in och sammanställer kunskapsresultat från enheterna fyra gånger per år 

genom de bedömningsmatriser som har nämnts tidigare. Därtill upprättar varje enhet en årlig 

kvalitetsrapport. Enligt uppgift tar förvaltningen emot bedömningsmatriserna och 

kvalitetsrapporterna, men de redovisas inte för nämnden.  

Enligt strukturen för kvalitetsarbete ska däremot den årliga kvalitetsrapporten för grundskolan 

redovisas för nämnden. Rapporten för läsåret 2017/2018 är daterad februari 2019, men det 

framgår inte av protokoll att den redovisades för nämnden på sammanträdet i februari eller mars 

2019. En utförlig beskrivning av kunskapsresultat som återfinns i kvalitetsrapporten för läsåret 

2017/2018 finns på sida 12.  

Utöver grundskolans kvalitetsrapport, innehåller delårsrapport och årsredovisning ett par 

indikatorer kring kunskapsresultat. Delårsrapporten 2019 redovisades för nämnden på 

sammanträdet i oktober 2019 och årsredovisningen 2019 redovisades för nämnden i februari 2020.  

Vid intervjuer beskrivs att elevers kunskapsresultat följs upp under en treårsperiod, från årskurs 7 

till årskurs 9, för att kartlägga progressionen över tid på enhetsnivå. Denna uppföljning framgår 

dock inte i inkommen dokumentation eller av protokoll. Det beskrivs därtill att det har förts en 

diskussion gällande att kartlägga progressionen även i tidigare årskurser, men att detta ännu inte 

har formaliserats.  

Trygghet och studiero 

Vad gäller insamling och sammanställning av resultat avseende elevers trygghet och studiero sker 

insamling inom ramen för den kommungemensamma trivselenkäten som besvaras av elever i 

årskurs 4-9. Trivselenkätens genomförande har varierat och företrädesvis har det skett under 

höstterminen. För läsåret 2019/2020 genomförs enkäten i maj 2020 och elevenkäten kommer då 

att omfatta elever i förskoleklassen och grundskolans samtliga årskurser. För läsåret 2020/2021 

kommer enkäten genomföras under större delen av vårterminen. 

En kommungemensam enkät besvaras även av vårdnadshavare till elever i samtliga årskurser (F-

9). Enligt uppgift beslutade nämnden att inte genomföra den kommungemensamma 

vårdnadshavarenkäten under läsåret 2018/2019 med anledning av låg svarsfrekvens under 

tidigare år. Nämnden beslutade att istället använda resultatet av Skolinspektionens enkät till 

vårdnadshavare för läsåret 2018/2019. För läsåret 2019/2020 planeras enkäten att genomföras i 

maj månad.   

Resultaten från trivsel- och nöjdhetsenkäterna redovisas inte som egna punkter på nämndens 

sammanträden, men resultaten återfinns i kvalitetsrapporten för grundskolan för läsåret 2017/2018. 

Som nämns tidigare är kvalitetsrapporten upprättad i februari 2019, men det framgår inte av 

protokoll att den har redovisats för nämnden. En utförlig beskrivning av innehållet i den aktuella 

kvalitetsrapporten finns på sida 12.  

Resultat från trivsel- och nöjdhetsenkäter återfinns även i delårsrapporten 2019 som redovisades 

för nämnden på sammanträdet i oktober 2019 och årsredovisningen 2019 som redovisades för 

nämnden i februari 2020.  
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Den rapportering som har berört trygghet och studiero som går att utläsa av nämndens protokoll, 

har utgjorts av rapportering kring kränkande behandling och skolfrånvaro. Under läsåret 2019/2020 

har kränkande behandling rapporterats till nämnd i september, november och december 2019. 

Under läsåret 2019/2020 har skolfrånvaro rapporterats till nämnd i november 2019 och februari 

2020.  

 

Centrala förutsättningar 

Inkommen kvalitetsrapport för grundskolan (2017/2018) innehåller förutsättningar i form av totalt 

antal elever i grundskolan samt antal elever per heltidstjänst för år 2014–2017. Utöver detta saknar 

kvalitetsrapporten underlag kring enheternas förutsättningar för verksamhetens genomförande, till 

exempel tillgång till elevhälsa och lokalmässiga förutsättningar. Som nämns tidigare är 

kvalitetsrapporten upprättad i februari 2019, men det framgår inte av protokoll att den har 

redovisats för nämnden. 

 

Delårsrapport 2019 och årsredovisning 2019 innehåller nyckeltal avseende sjukfrånvaro bland 

personalen. I tillägg innehåller årsredovisningen resultatet för två frågor i medarbetarenkäten 2019 

som berör uppföljning och utvärdering av enhetens mål samt huruvida medarbetaren ser fram 

emot att gå till arbetet.  

Utöver ovanstående, framkommer det inte att insamling och sammanställning av förutsättningar för 

verksamhetens genomförande görs på ett systematiskt och strukturerat sätt av förvaltningen.  

 

Övrig uppföljning av resultat och förutsättningar 

Utöver det underlag och den rapportering som har beskrivits, får nämnden en bild av resultat och 

förutsättningar i grundskolan vid andra tillfällen såsom:  

• Årlig kvalitetsdag – Kvalitetsdagen genomförs under senhösten varje år och enligt uppgift 

är kunskapsresultat i fokus.   

• Årligt verksamhetsbesök – Nämnden genomför ett verksamhetsbesök i grundskolan per 

läsår. För läsåret 2019/2020 kommer verksamhetsbesöket att göras i maj. Inför 

verksamhetsbesöket tar nämnden del av den aktuella skolans kvalitetsrapport och under 

besöket presenterar rektor skolans kvalitetsarbete och nämnden får möjlighet att ställa 

frågor. 

• Övriga besök - Utöver det årliga verksamhetsbesöket, gör nämndens ledamöter egna 

verksamhetsbesök och nämndens ordförande besöker skolenheter tillsammans med 

förvaltningschefen.  

Vid intervjuer beskrivs att rapporteringen avseende kunskapsresultat upplevs vara tillräcklig för att 

nämnden ska få en samlad bild av resultaten i grundskolan. Det beskrivs samtidigt att 

kvalitetsrapporterna på enhetsnivå, som tas fram en gång per år, mer ger en ögonblicksbild, än en 

bild av enhetens utvecklig över tid.    

Det har inte framkommit att nämnden, utöver den uppföljningen som hittills har beskrivits, gör 

utvärderingar inom särskilt identifierade områden.  

3.2.2. Iakttagelser avseende analys  

Analys av resultat i grundskolan 

Insamlade kvalitetsrapporter på enhetsnivå innehåller analys under respektive avsnitt i 

rapporterna. Motsvarande analysavsnitt saknas i kvalitetsrapporten i grundskolan. Som beskrivits 
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tidigare i rapporten kommer analys att vara obligatorisk från och med läsåret 2019/2020, då all 

rapportering/dokumentation sker i Stratsys.  

Förvaltningen genomför så kallade analysträffar med varje grundskola varje höst. Inför en 

analysträff skickas ett underlag ut som beskriver syftet med träffen samt kriterier för ett gott 

kvalitetsarbete. Inför analysträffen förbereder skolledningen en presentation och efter genomförd 

analysträff får skolan skriftlig återkoppling kring styrkor och utvecklingsområden i kvalitetsarbetet. 

Genomförda analysträffar summeras och resultatet redovisas för nämnden i början av varje termin. 

Av inkommet underlag framgår att redovisningen från våren 2019 innehöll elevtalsutvecklingen år 

2014–2019 samt kunskapsresultat för årskurs 3 (nationella prov i matematik och svenska), årskurs 

6 (andel elever med betygen A-E) och årskurs 9 (behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram) 

för åren 2014/2015 till och med 2019. Resultaten för åk 9 redovisades per enhet. Av redovisningen 

framgår att grundskolans största utmaningar är måluppfyllelsen och att arbete kring ledarskapet är 

en förutsättning för detta. Redovisningen saknar underlag och/eller analys kring elevers trygghet 

och studiero samt grundläggande förutsättningar för verksamhetens genomförande, till exempel 

lärarbehörighet och tillgång till elevhälsa.  

Utöver det underlag som beskrivs i stycket ovan, saknas dokumenterat underlag som beskriver att 

analys har genomförts på huvudmannanivå samt dokumenterat underlag som innehåller resultatet 

av denna analys.    

Vid intervjuer beskrivs att elevers kunskapsresultat analyseras med hänsyn till personella faktorer 

såsom tillgång till behörig personal och lärarbyten. Detta framgår dock inte av inkommet underlag. 

Vid intervjuer beskrivs även att uppföljning av elevers kunskapsresultat har visat att resultaten 

sjunker markant från årskurs 6 till 7. De intervjuade beskriver att ”tappet” orsakas av bristande 

ledarskap vid enskilda enheter. Denna uppföljning med tillhörande analys framgår inte av 

insamlade dokument.   

Det framkommer inte av inkommet underlag att nämnden har gjort analyser avseende eventuella 

behov av ytterligare uppföljning eller utvärdering för att förstå vad som påverkar/orsakar resultaten 

i grundskolan.  

Nämndens dialog med enheterna om utvecklingsbehov 

Som beskrivs på sida 15, genomförs den så kallade kvalitetsdagen under senhösten varje år. Vid 

intervjuer beskrivs att nämnden tar del av samtliga kvalitetsrapporter på enhetsnivå samt annat 

relevant underlag i samband med kvalitetsdagen.  

3.2.3. Bedömning 

Trots att det ska tas fram en årlig skriftlig sammanställning (i form av en kvalitetsrapport) på 

huvudmannanivå, gjordes detta inte för läsåret 2018/2019. Den senast upprättade 

kvalitetsrapporten omfattar läsåret 2017/2018. Kvalitetsrapporten saknar kunskapsresultat och 

resultat kring trygghet och studiero för samtliga årskurser och innehåller endast vissa nyckeltal 

kring enheternas förutsättningar. Det framgår inte av protokoll att rapporten har redovisats för 

nämnd. Vi ser det som positivt att delårsrapport och årsredovisning innehåller vissa 

resultat/förutsättningar som berör grundskolan, att rapporteringen kring kränkande behandling och 

skolfrånvaro sker samt att en årlig kvalitetsdag och verksamhetsbesök genomförs. Vår bedömning 

är dock att nämnden inte får en uppdaterad, samlad och därmed jämförbar av bild av enheternas 

resultat och förutsättningar genom den befintliga strukturen för uppföljning. Vi bedömer därför att 

uppföljningen på huvudmannanivå brister.   

Det är positivt att enheternas kvalitetsrapporter innehåller analys samt att det finns tillfällen till 

analys i form av analysträffar och att resultatet från träffarna redovisas för nämnden. Det underlag 

som når nämnden efter analysträffarna innehåller dock inte några resultat eller någon analys 

avseende elevers trygghet och studiero och/eller centrala förutsättningar och eftersom den 
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upprättade kvalitetsrapporten för grundskolan saknar analys och att det saknas en kvalitetsrapport 

för läsåret 2018/2019, bedömer vi att analysen på huvudmannanivå brister.  

Vi bedömer revisionsfrågan som ej uppfylld.  

3.3. Revisionsfråga 4: Vidtar nämnden åtgärder vid brister som har 

identifierats i det systematiska kvalitetsarbetet?  

 

3.3.1. Iakttagelser 

Identifierade utvecklingsområden 

Det togs inte fram någon verksamhetsplan för år 2019 eller någon kvalitetsrapport för grundskolan 

för läsåret 2018/2019 och det är därmed inte möjligt att utläsa några utvecklingsområden i de 

dokumenten.   

Nämndens verksamhetsberättelse för år 2019 innehåller följande utvecklingsområden avseende 

kunskapsresultat, trygghet och studiero samt centrala förutsättningar för verksamhetens 

genomförande:  

• Måluppfyllelse 

• Nyanländas lärande 

• Digitalisering/digitala lärmiljöer/digital kompetens 

• Lärares behörighet och kompetensförsörjning 

• Lokaler 

• Ekonomi 

Av nämndens verksamhetsplan för år 2020 framgår i princip samma utvecklingsområden 

avseende kunskapsresultat, trygghet och studiero samt centrala förutsättningar för verksamhetens 

genomförande:  

• Måluppfyllelse  

• Nyanländas lärande 

• Lokaler 

• Digitalisering/digitala lärmiljöer/digital kompetens 

• Lärares behörighet och kompetensförsörjning (till exempel att tjänster tillsätts med 

sökande utan giltig lärarlegitimation)  

• Elevhälsans arbete    

• Rutiner vid kränkningar, konflikter, hot- och våldssituationer  

• Rutiner för att främja skolnärvaro och rutiner vid skolfrånvaro  

• Skicklighet och stärkt ledarskap i verksamheten 

• Ekonomi 

Vid intervjuer beskrivs även att integration samt påverkan av elevers socioekonomiska 

förutsättningar på kunskapsresultaten är utvecklingsområden inom grundskolan.  

Beslut om insatser inom grundskolan  

Av verksamhetsplanen för år 2020 framgår att följande insatser planeras:  
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• Det anges att flera olika åtgärder har påbörjats för att öka måluppfyllelsen. Dessa åtgärder 

beskrivs inte i planen.  

• Fortsatt samverkan med Skolverket kring nyanlända elever. Det framgår att denna insats 

involverar samtliga lärare i grundskolans åk 7–9 samt personer med direkt 

utvecklingsansvar inom grundskolan.  

• Det anges att förvaltningen har börjat arbeta i enlighet med framtagen närvaroplan. 

Konkreta åtgärder avseende detta arbete beskrivs inte i planen.  

Vid genomgång av nämndens protokoll från januari 2019 till och med mars 2020 framgår att 

följande beslut har fattats avseende insatser inom grundskolan:  

• 2019-03-13 – Beslut att begära täckning för införandet av ”1-till-1” (en dator per elev) i 

årskurs 4–9, det vill säga fler datorer till elever. Av beslutsunderlaget framgår att 

satsningen syftar till att förbättra elevers tillgång till digitala verktyg. 

• 2019-03-13 – Beslut att all skoltid i kommunens grundskolor vara mobiltelefonfri från och 

med höstterminen 2019. Enligt beslutsunderlaget syftar åtgärden till att öka tryggheten, 

studieron samt förbättra kunskapsresultaten i grundskolan. 

• 2019-03-13 – Beslut att samtliga grundskolor ska erbjuda eleverna pulshöjande aktiviteter 

under skoldagen utöver det som sker under idrottslektioner. Beslutet ska gälla från och 

med höstterminen 2019. Enligt beslutsunderlaget syftar insatsen till att öka tryggheten, 

studieron samt kunskapsresultaten i grundskolan. 

• 2019-10-07 – Beslut om omorganisation av ledningsorganisationen. Enligt 

beslutsunderlaget ska biträdande rektor vara underställd rektor istället för verksamhetschef 

och biträdande verksamhetschef ska vara underställd verksamhetschefen. Syftet med 

omorganisationen anges vara att skapa en tydlig organisation och markera att arbetet mot 

ökad måluppfyllelse är viktigt.  

Utöver ovanstående beslut framkommer i inkommen dokumentation samt vid intervjuer att det har 

genomförts andra/fler insatser i grundskolan, till exempel samverkan med Skolverket kring 

nyanländas lärande, Lärarlönelyftet, Närvarolyftet samt beslut om kompetensförsörjningsplan. 

Insatsen kring nyanländas lärande samt Lärarlönelyftet beslutades av nämnden år 2017. Övriga 

insatser är beslutade på förvaltningsnivå.    

3.3.2. Bedömning 

Baserat på nationell statistik är tillgång till behöriga lärare, elevers kunskapsresultat samt elevers 

studiero utvecklingsområden inom grundskolan i Lindesbergs kommun. Detta är 

utvecklingsområden som gäller generellt i hela grundskolan i kommunen samt i synnerhet vid ett 

par enheter. Nämnden har identifierat ett antal utvecklingsområden inom grundskolan och dessa är 

dokumenterade i såväl verksamhetsberättelse 2019 som verksamhetsplan 2020. Av de 

utvecklingsområden som kan identifieras i nationell statistik återfinns lärarbehörighet samt elevers 

kunskapsresultat i upprättade dokument.  

Nämnden har beslutat om insatser som adresserar utvecklingsområdena måluppfyllelse/ 

kunskapsresultat och trygghet och studiero. Tas hänsyn till beslut som har fattats före 

granskningsperioden, genomförs även insatser som berör utvecklingsområdet 

kompetensförsörjning/lärarbehörighet. Vi noterar att nämnden har beslutat om insatser som rör 

elevers studiero, trots att detta inte är ett utvecklingsområde som lyfts fram i upprättad 

dokumentation. Detta kan vara ett resultat av att den dokumenterade uppföljningen kompletteras 

med underlag via kvalitetsdagar och verksamhetsbesök och att nämnden på så sätt får en bild av 

grundskolans utvecklingsområden.  

Vi anser att det finns behov av insatser som på ett ännu tydligare sätt adresserar 

utvecklingsområdet kunskapsresultat. Genom att utveckla analysen på huvudmannanivå kan 
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sådana insatser bottna i en djupgående förståelse för vad bristande kunskapsresultat beror 

på/orsakas av och riktas till de enheter och/eller elever som är i störst behov av dem.    

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld.   

3.4. Revisionsfråga 5: Har nämnden systematiskt och kontinuerligt 

planerat utbildningen? 

 

3.4.1. Iakttagelser 

Underlag för planering 

I inkommen dokumentation beskrivs att planeringen av utbildningen i grundskolan utgår från 

skollagen, läroplanen för grundskolan, kursplaner samt en av förvaltningen framtagen timplan. 

Utöver detta beskrivs att det finns en grundskolegemensam struktur kring planering. Strukturen 

innebär att planeringen utgår ifrån nulägesbeskrivning och analyser som gjorts på varje enhet och 

som dokumenteras i respektive enhets kvalitetsrapport för ett läsår.  

Vid intervjuer beskrivs att underlag för planeringen därtill samlas in vid den så kallade 

kvalitetsdagen som genomförs under senhösten varje år. Under kvalitetsdagen besöker nämnden 

samtliga grundskoleenheter och vid besöken deltar nämnd, förvaltning och rektorer. Den senaste 

kvalitetsdagen för grundskolan genomfördes i december 2019 och nästkommande kvalitetsdag för 

grundskolan kommer att genomföras i november 2020, vilket framkommer av beslut på nämndens 

sammanträde i mars 2020. I samband med besöken tar nämnden del av samtliga 

kvalitetsrapporter samt annat relevant underlag. Fokus på kvalitetsdagen beskrivs vara elevers 

måluppfyllelse. Vid intervjuer beskrivs att nämnden samlas efter genomförd kvalitetsdag för att 

sammanfatta och diskutera utfallet av kvalitetsdagen.  

Utifrån underlag från kvalitetsrapporter och kvalitetsdagen skapas ett antal prioriteringsområden på 

huvudmannanivå (grundskolan) för nästkommande läsår.  

Inkommen dokumentation avseende planering 

Planeringen av utbildningen i grundskolan ska dokumenteras i nämndens årliga verksamhetsplan. 

För år 2019 upprättades dock ingen verksamhetsplan. Enligt uppgift upprättades istället ett årshjul 

för planering och uppföljning på huvudmannanivå för år 2019.  

Vi har erhållit barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan för år 2020 som antogs av 

nämnden 2019-12-09. Verksamhetsplanen innehåller en omvärldsanalys, en riskanalys och 

riskhantering utifrån ett antal kvalitetsfaktorer samt ett antal utvecklingsmål med tillhörande 

indikatorer. Av verksamhetsplanen framgår ett antal utvecklingsområden samt ett antal planerade 

insatser, vilka beskrivs på sida 17 och 18. Insatserna har en tydlig koppling till identifierade 

utvecklingsområden, men av verksamhetsplanen framgår inte vad insatserna konkret förväntas 

leda till eller vilka förutsättningar som krävs på kort respektive lång sikt för att insatserna ska kunna 

genomföras.   

Uppföljning av planering 

Vid intervjuer beskrivs att nämnden säkerställer att verksamheten genomförs i enlighet med 

framtagen verksamhetsplan genom den struktur för uppföljning och analys som återfinns i 

årshjulet.  

3.4.2. Bedömning 

Planeringen av utbildningen i grundskolan baseras på enheternas kvalitetsrapporter, utfallet av 

kvalitetsdagen som genomförs varje år samt en omvärldsanalys, vilket är i linje med 
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revisionskriterierna. Vi anser dock att planeringen skulle vinna på att utgå från ett bredare underlag 

på huvudmannanivå, till exempel kvalitetsrapporten för grundskolan. Vi ser det som positivt att 

planerade insatser har en tydlig koppling till identifierade utvecklingsområden. Det skulle dock 

behöva framgå på ett tydligare sätt vad insatserna förväntas leda till och vilka förutsättningar som 

krävs för att de ska kunna genomföras.  

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld.  

3.5. Revisionsfråga 6: Säkerställer nämnden att resursfördelningen i 

grundskolan är anpassad efter elevers behov och förutsättningar? 

 

3.5.1. Iakttagelser 

Modell för resursfördelning i grundskolan 

Inkommen dokumentation omfattar nämndens beslut om införandet av enhetlig elevpeng år 2013 

samt ett rapportutkast från en översyn och analys som genomfördes år 2018.  

Av beslutsunderlaget från år 2013 framgår att beslutet gäller en förändring av 

resursfördelningsmodellen som omfattar införandet av en enhetlig elevpeng där hänsyn tas till 

socioekonomi samt till små skolenheter. Elevpengen är uppdelad på förskoleklass, årskurs 1-3, 4-6 

samt 7-9.  

Översynen år 2018 omfattade grundskolans resursfördelningsmodell och enligt rapportutkastet 

(daterat 2018-05-14) fördelas grundskolans ekonomiska resurser i form av en grundtilldelning samt 

tilläggsbelopp. Resultatet från översynen pekade till exempel på att det fanns ett behov av en ökad 

transparens för att till exempel rektorer skulle förstå resursfördelningsmodellen fullt ut. Vi har 

efterfrågat den slutliga versionen av rapporten, men enligt uppgift saknas den i kommunens 

ärendesystem. Av nämndens protokoll från juni samt november 2018 framgår att översynen av 

resursfördelningsmodellen har diskuterats, men av protokollen framgår inte om några förändringar 

i modellen har beslutats.   

Utgångspunkten i resursfördelningsmodellen är att grundskolans totala budget fördelas på antal 

elever. Nämndens budget justeras till viss del för löneökningar. Däremot justeras nämndens 

budget inte utifrån förändringar i elevantal. Sammantaget innebär det att elevpengen kan öka eller 

minska från ett år till nästa och att en kraftig ökning av elevantal innebär en lägre elevpeng. Som 

beskrivs ovan fördelas grundskolans resurser i form av en grundtilldelning och tilläggsbelopp:   

• Grundtilldelningen fördelas utifrån antal elever och viktas utifrån årskurs. 

Grundtilldelningen tar även hänsyn till socioekonomi och särskilt små enheter i form av en 

socioekonomisk fördelning samt ett så kallat litet-tillägg.  

o Den socioekonomiska fördelningen sker utifrån två kriterier: vårdnadshavares 

utbildningsnivå samt om båda vårdnadshavarna är utrikesfödda. Kriterierna viktas 

50/50. Samtliga skolenheter tar del av fördelningen och år 2020 får den skolenhet 

som får lägst tilldelning 165 tkr och den skolenhet som får högst får 1 949 tkr.  

o Litet-tillägget fördelas till skolor med få elever i syfte att kunna finansiera sin 

grundorganisation. Skolor med färre än 90 elever får ett tillägg på 150 000 kronor 

per år och skolor med färre än 45 elever får ett tillägg på 300 000 kronor per år. 

Storleken på detta tillägg har inte förändrats sedan år 2013. Syftet med tillägget 

anges av nämnden vara att små enheter ska ha ekonomiska förutsättningar att 

erbjuda heltidstjänster. 

• Tilläggsbeloppet är sökbart för elever som är i behov av särskilt stöd. Enligt inkommet 

underlag är beloppet avsett för stödinsatser som inte anses rymmas inom ramen för 

grundtilldelningen. Till exempel omfattas resurser för att stödja elever med 
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koncentrationssvårigheter eller läs- och skrivsvårigheter av grundtilldelningen. Beloppet 

anges vara en pott som hanteras av verksamhetschefen. Tilläggsbeloppet bestäms efter 

en individuell prövning och beviljas enbart under en termin åt gången. Tilläggsbeloppet 

delas ut två gånger per år, det vill säga terminsvis. 

 

 

Fördelning av resurser med hänsyn till faktiska och/eller oförutsedda behov 

Utöver tilläggsbelopp, beskrivs vid intervjuer att det inte finns några resurser på huvudmannanivå 

som kan fördelas till enskilda enheter vid behov som uppstår på till exempel en enhet under 

pågående läsår. Detta är en medveten strategi som uppges ge förutsättningar för långsiktig 

planering på enheterna. Samtidigt beskrivs att en omfördelning mellan enheter skulle kunna vara 

möjlig om behov av det skulle uppstå. Hittills har sådana behov hanterats utan en omfördelning 

mellan enheterna. Vid intervjuer understryks att resursfördelningen i grunden är en fråga för 

enheterna och rektorer erbjuds utbildning avseende resursfördelning på enhetsnivå.  

Det beskrivs av de intervjuade att det inte finns någon tydlig koppling mellan det systematiska 

kvalitetsarbetet och den ekonomiska resursfördelningen. Det beskrivs att fördelning av ekonomiska 

resurser baseras på antaganden om elevers behov, snarare än underlag från det systematiska 

kvalitetsarbete som beskriver faktiska förutsättningar och behov.  

Utvärdering av resursfördelningsmodell   

Vid intervju anges att nämnden inte har genomfört någon egen strukturerad utvärdering avseende 

resursfördelningsmodellens ändamålsenlighet, det vill säga om modellen har önskad effekt. Vid 

intervju beskrivs dock att det socioekonomiska tillägget ses över löpande. Det framgår dock inte 

vid intervjuer eller i inkommet underlag på vilket sätt översynen görs eller med vilket resultat. Därtill 

lyfts vid intervjuer att utvärdering har skett avseende effekten av fördelning av tilläggsbelopp och 

att utvärderingen har visat att själva tilläggsbeloppet inte är avgörande för en elevs utveckling. Det 

avgörande beskrivs vara hur en enhet styrs och hur organisationen är uppbyggd. Avseende litet-

tillägget framstår det som oklart vad som ligger till grund för att tillägget har två nivåer (45 

respektive 90 elever). Det beskrivs att någon översyn av nivåerna inte har gjorts de senaste åren. 

Därtill beskrivs att förändringar i skolstrukturen har medfört att Ekbackens skola är den enda skola 

som har färre elever än 90 och som därmed är den enda skola som tar del av litet-tillägget i 

nuläget.   

Vidare lyfts att externa faktorer, såsom rambudget, effektiviseringskrav och elevantal påverkar 

fördelningen av grundskolans resurser. Till exempel förväntas antalet elever i grundskolan öka år 

2020; en ökning av grundskolans tilldelning från kommunfullmäktige med anledning av ökade 

volymer kommer dock träda i kraft först år 2021. Detta beskrivs medföra en stor ekonomisk 

utmaning under år 2020.    

3.5.2. Bedömning 

Vi konstaterar att resursfördelningsmodellen i grundskolan tar hänsyn till elevantal, elevers ålder 

samt socioekonomiska faktorer. Utifrån dessa faktorer tas därmed hänsyn till teoretiska variabler, 

det vill säga tänkta eller troliga förutsättningar och behov som elever har. För faktiska och/eller 

oförutsedda behov fördelas resurser i form av tilläggsbelopp. 

Eftersom tilläggsbelopp endast delas ut två gånger per år samt att fördelning av resurser inte sker 

med en tydlig koppling till resultatet av det systematiska kvalitetsarbetet, bedömer vi att 

resursfördelningsmodellen riskerar att inte ta tillräcklig hänsyn till elevers behov och 

förutsättningar.   
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Vi konstaterar slutligen att det saknas en tydlig och systematisk rutin för att utvärdera 

resursfördelningsmodellen i sin helhet samt att en utvärdering inte har genomförts. En utvärdering 

av resursfördelningen är nödvändig för att säkerställa att fördelningen av resurser verkligen har 

avsedd effekt.  

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld. 
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 Revisionell bedömning 
Granskningen syfte är att bedöma om barn- och utbildningsnämnden säkerställer ett 

ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete inom grundskolan och att detta sker med tillräcklig 

intern kontroll. Granskningen syftar därtill att bedöma om barn- och utbildningsnämnden 

säkerställer en ändamålsenlig resursfördelning i grundskolan.  

 

Vår samlade bedömning är att barn- och utbildningsnämnden delvis har säkerställt ett 

ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete inom grundskolan och att detta delvis sker med 

tillräcklig intern kontroll. Vår samlade bedömning är att barn- och utbildningsnämnden delvis har 

säkerställt en ändamålsenlig resursfördelning i grundskolan.  

Bedömningen baseras på bedömningen av en sammanvägning av revisionsfrågorna i 

granskningen, vilka framgår av rapporten.  

Revisionsfråga Kommentar  

Revisionsfråga 1: Säkerställer 

nämnden att det finns en 

ändamålsenlig dokumentation 

av det systematiska 

kvalitetsarbetet på 

enhetsnivå?  

 

Delvis uppfyllt 

  

 

Revisionsfråga 2: Säkerställer 

nämnden att det finns en 

ändamålsenlig dokumentation 

av det systematiska 

kvalitetsarbetet på 

huvudmannanivå? 

 

Ej uppfyllt 

 

 

Revisionsfråga 3: Följer 

nämnden upp utbildningen 

systematiskt och kontinuerligt? 

 

Ej uppfyllt 

 

Revisionsfråga 4: Vidtar 
nämnden åtgärder vid brister 
som har identifierats i det 
systematiska kvalitetsarbetet? 

Delvis uppfyllt  
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Revisionsfråga 5: Har 
nämnden systematiskt och 
kontinuerligt planerat 
utbildningen?  

Delvis uppfyllt 

 

 

Revisionsfråga 6: Säkerställer 
nämnden att 
resursfördelningen i 
grundskolan är anpassad efter 
elevers behov och 
förutsättningar? 

 

Delvis uppfyllt 

 

Rekommendationer 

Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till barn- och 

utbildningsnämnden:  

• Att säkerställa att den nya styrmodellen innebär att uppföljningen på huvudmannanivå 

utvecklas, till exempel genom att säkerställa att de mallar/anvisningar som finns för 

dokumentation på enhetsnivå och på huvudmannanivå bidrar till att ge en samlad och 

jämförbar bild av elevers kunskapsresultat, trygghet och studiero och förutsättningar för 

verksamhetens genomförande samt att de underlag som upprättas innehåller en analys av 

dessa resultat och förutsättningar. Genom detta kan uppföljningen bidra till en djupgående 

förståelse för vad till exempel bristande kunskapsresultat beror på/orsakas av som kan 

ligga till beslut om insatser på huvudmannanivå.  

• Att säkerställa att det upprättas en rutin och process för att systematiskt utvärdera 

resursfördelningsmodellen i syfte att säkerställa resursfördelningen är anpassad efter 

elevers behov och förutsättningar.  
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 Bilagor 
5.1. Bilaga 1. Granskad dokumentation 

 

• Lindesbergs kommuns plan/program Styrmodell för ledning och styrning (fastställd av 
kommunfullmäktige 2019-01-28) samt sammanträdesprotokoll från 2019-02-25 med 
beslutspunkt kring styrmodell 

• Lindesbergs kommuns Mål och budget 2020 och VP 2021-22 

• Årshjul 2020 BUF – Förvaltning och nämnd  

• Kvalitetsrapporter från Björkhagaskolan, Brotorpsskolan, Ekbackens skola och 
Stadsskogsskolan läsåret 2018/2019 

• Kvalitetsrapport grundskolan läsåret 2017/2018 

• Delårsrapport jan-aug 2019 

• Nämndernas verksamhetsberättelse 2019  

• Barn- och utbildningsnämndens Verksamhetsplan 2020 

• Underlag från kvalitetsdag 2019-12-11och utvecklingsdialog 2020-01-16 

• Lindesbergs kommun – Resursfördelningssystem i grundskola och förskola – Översyn och 
analys (rapportutkast daterat 2018-05-14) samt sammanträdesprotokoll från 2018-06-04 
och 2018-11-12 med beslutspunkter kring resursfördelningsmodell 

• Nämndens protokoll från sammanträden januari 2019 till och med mars 2020 
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5.2. Bilaga 2. Revisionskriterier 

 

Revisionsfråga 1: Säkerställer nämnden att det finns en ändamålsenlig dokumentation av 

det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå?  

Revisionsfråga 2. Säkerställer nämnden att det finns en ändamålsenlig dokumentation av 

det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå?  

Revisionskriterier 

Enligt Skollagen 4 kap. 6 § ska det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras. I Skolverkets 

Allmänna råd med kommentarer Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet konkretiseras 

skollagen och följande tre råd avser dokumentation av kvalitetsarbetet:  

Huvudmannen bör  

1. se till att det finns dokumentation för alla skolformer och fritidshemmet som är tillräcklig för 

att ligga till grund för analys och beslut på huvudmannanivå om prioriteringar av 

utvecklingsinsatser,  

2. skapa rutiner och former för dokumentation som är effektiva och ändamålsenliga för 

huvudmannens kvalitetsarbete, samt  

3. sträva efter att dokumentationen ger en samlad bild av utbildningens kvalitet inom 

huvudmannens verksamhet. 

 

Revisionsfråga 3: Följer nämnden upp utbildningen systematiskt och kontinuerligt? 

Revisionskriterier 

Enligt Skollagen 4 kap. 3 § ska huvudmannen på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt 

planera, följa upp och utveckla utbildningen. I Skolverkets Allmänna råd med kommentarer 

Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet konkretiseras skollagen och följande två råd avser 

uppföljning av utbildningen:  

Huvudmannen bör  

1. samla in och sammanställa resultaten för alla verksamheter tillsammans med underlag 

som visar hur förutsättningarna för och genomförandet av utbildningen påverkat 

måluppfyllelsen, samt  

2. se till att det utöver den kontinuerliga uppföljningen även genomförs utvärderingar 

avseende huvudmannens samlade verksamhet inom särskilt identifierade områden. 

 

För att kunna utveckla utbildningen och vidta åtgärder, krävs att resultaten analyseras. Skolverkets 

Allmänna råd med kommentarer Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet innehåller följande 

tre råd avseende analys:  

Huvudmannen bör 

1. med utgångspunkt i uppföljningen analysera vad som påverkar och orsakar resultaten och 

måluppfyllelsen för den samlade verksamheten,  

2. analysera om orsakerna framgår tydligt eller om ytterligare uppföljning eller utvärdering 

behöver genomföras,  

3. använda analysen som underlag för dialoger med enheterna om utvecklingsbehov 
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Revisionsfråga 4: Vidtar nämnden åtgärder vid brister som har identifierats i det 

systematiska kvalitetsarbetet?  

Revisionskriterier 

Enligt Skollagen 4 kap. 3 § ska huvudmannen på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt 

planera, följa upp och utveckla utbildningen.  

I Skolverkets Allmänna råd med kommentarer Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet 

konkretiseras skollagen och följande råd avser utveckling av utbildningen:  

Huvudmannen bör utifrån analysen identifiera utvecklingsområden och därefter besluta vilka 

insatser som ska prioriteras för att de nationella målen ska uppfyllas. 

 

Revisionsfråga 5: Har nämnden systematiskt och kontinuerligt planerat utbildningen? 

Revisionskriterier 

Enligt Skollagen 4 kap. 3 § ska huvudmannen på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt 

planera, följa upp och utveckla utbildningen. I Skolverkets Allmänna råd med kommentarer 

Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet konkretiseras skollagen och följande fyra råd avser 

planeringen av utbildningen:  

Huvudmannen bör  

1. se till att planeringen av utbildningen utgår från analysen av måluppfyllelsen och de 

utvecklingsområden som ska prioriteras på respektive nivå,  

2. ange i planeringen vad utvecklingsinsatserna förväntas leda till,  

3. ange i planeringen vilka förutsättningar som krävs på kort respektive lång sikt för att 

utbildningen och utvecklingsinsatserna ska kunna genomföras, samt  

4. se till att verksamheten genomförs utifrån den gjorda planeringen. 

 

 

Revisionsfråga 6: Säkerställer nämnden att resursfördelningen i grundskolan är anpassad 

efter elevers behov och förutsättningar? 

Revisionskriterier 

Enligt Skollagen 2 kap. 8b § ska kommuner fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 

barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 
 

5.3. Bilaga 3. Årshjul för systematiskt kvalitetsarbete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-05-28 
 
 
 
 
 

  

Tobias Bjöörn  Jenny Nordqvist 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 

(PwC) på uppdrag av Linderbergs kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som 

framgår av projektplan från den 2020-01-22. 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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Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen.  
  
Ärendebeskrivning 
 
Förvaltningschef för socialförvaltningen Madde Gustavsson 
informerar om sommaraktiviteten seniorkollo som Kommunala 
Pensionärsrådet varit delaktigt i att planera inför och genomföra. 
Seniorkollot hölls på Åkerby Herrgård 17-21 augusti och ett 
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Deltagarna i seniorkollot var mycket nöjda med arrangemanget 
som man ansåg var välplanerat och med fantastisk personal på 
plats. Aktiviteterna på kollot var mycket uppskattade av deltagarna. 
Bland annat erbjöds föreläsningar, underhållning, balansträning, 
morgongymnastik och tipspromenader. Alla deltagare uppgav att 
man gärna skulle vilja delta i seniorkollo igen och hoppas att det 
kommer anordnas som återkommande aktivitet varje sommar.  
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stribrand i Säffle, brand i byggnad i Örebro centrum 

samt vid en omfattande brand i en gruva i Filipstad. 

Nyttan märks också vid alla vardagshändel-

ser” (främst bränder och trafikolyckor). Dygnet runt 

sker cirka 25 händelser som innebär att någon ut-

ryckning genomförs från en eller flera brandstation-

er. Som mest har hittills 14 stora brandbilar skickats 

fram till någon av de större händelserna! 

 

 

En tydlig effekt av den nya samverkan är att betyd-

ligt fler styrkor sätts in tidigare vid större händelser 

samt att styrkorna också får bättre hjälp med konti-

nuerligt stöd under hela insatsen.  

Den nya ledningsorganisationen består av inre led-

ning med räddningschef i beredskap, vakthavande 

befäl, ett ledningsbefäl samt räddningsåtgörare från 

SOS Alarm. Utöver egna styrkeledare och insatsle-

dare finns numera också tillgång till gemensamma 

regional insatsledare för yttre ledning inom hela 

Räddningsregion Bergslagen. 

 

Väsentliga händelser 

Nu samverkar vi med 42 kommuner! 

Planenligt startade vår nya ledningssamverkan den 

12 maj 2020 under namnet Räddningsregion Bergs-

lagen. Samarbetet i sig är reglerat med hjälp av av-

tal mellan de ingående 17 räddningsorganisationer-

na från fem län (Örebro län, Värmlands län samt del 

av Dalarna, Västmanland och Dalsland).  

Det var mycket positivt att kunna starta denna sam-

verkan efter drygt ett års förberedelser med mycket 

planering, utbildningar och beslutsprocesser. Insats-

området upptar en yta av cirka 10 % av Sverige där 

ca 750 000 invånare bor. Räddningsregion Bergsla-

gen omfattar 110 brandstationer där cirka 520 per-

soner finns tillgängliga dygnet runt (personal i be-

redskap och tillgänglighet från frivilliga räddnings-

värn). 

Redan nu kan vi konstatera hur bra den nya led-

ningssamverkan är då flera större händelser har 

inträffat. Exempel på detta är större skogsbränder i 

Dalarna, ladugårdsbrand (150 kor) i Arvika och indu-

Invigningen av Räddningsregion Bergslagen den 12 maj blev på grund av den pågående pandemin 

inte någon stor tillställning. Men Nils Westlin (Rtj Karlstad) P-O Staberyd (Nerikes Brandkår) och 

Mats Jansson (Södra Dalarna) hänger inte läpp för det– det bjöds ju på tårta! 
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Tillsynsverksamheten beträffande förebyggande 

verksamhet har minskat något men har ändå kunnat 

genomförts på en bra nivå. Normalt har brandkåren 

en omfattande publik verksamhet men nu märks en 

tydlig förändring då besöksförbud infördes vid alla 

brandstationer under mars månad 2020. 

Utryckningar enligt budget 

Antal utryckningar som genomförs vid Nerikes 

Brandkårs 28 brandstationer brukar oftast vara 

ganska lika med tidigare år. Detta stämmer även i år, 

under den första delårsperioden (t.o.m. juli månad 

2020) då 1572 händelser är noterade i jämförelse 

med 1559 händelser för 2019. Här följer exempel på 

olika typolyckor och antal händelser; Brand i bygg-

nad 193 (178 för 2019), Brand i skog o mark 85 (87), 

Hjärtstoppslarm 71 (50), trafikolyckor 228 (256), 

Brand i fordon 76 (58), automatiska brandlarm 455 

(529). Sammanfattningsvis motsvarar utrycknings-

verksamheten hittills vad som kan beskrivas med ett 

”statistiskt normalår” eller enligt budget!   

 

Förväntad utveckling 

Behovet av att samarbeta med andra aktörer kom-

mer troligen att öka, i synnerhet som de ekonomiska 

förutsättningarna ser ut att bli sämre. Ökat samar-

bete innebär framförallt att kompetens och beman-

ning inom områden där få personer arbetar kan sä-

kerställas på ett tillförlitligt sätt.  

Behov att rusta brandstationer 

Nerikes Brandkår hyr samtliga brandstationer av 

kommunerna, kommunala bolag eller av privata hy-

resvärdar. Trots att många stationer rustats upp un-

der de senaste åren återstår fler att se över med 

tanke på behov av rustning samt att det också finns 

behov att tillgodose omklädningsrum och duschut-

rymme för kvinnlig personal.  

Exempel på lyckade lösningar som nyligen genom-

förts är upprustning av Guldsmedshyttans brand-

station samt ny brandstation för räddningsvärnet i 

Järnboås. Brandstation i Guldsmedshyttan har för-

setts med nya portar och fönster, ommålats, försetts 

med ny belysning samt också byggts till med en 

mindre garagebyggnad. 

Trots detta kvarstår ett antal stationer som ej är åt-

gärdade. Dessa är främst brandstationerna i Påls-

boda, Vretstorp, Laxå, Vintrosa samt Askersund.  

Covid-19 

I likhet med all annan verksamhet har självfallet 

även räddningstjänsten påverkats av Covid-19 . 

Dessbättre har brandkåren endast drabbats mycket 

litet av sjukfrånvaro på grund av detta. Den största 

konsekvensen noteras dock då det gäller extern 

verksamhet med olika brandskyddsutbildningar. 

Detta upphörde helt då beslut togs om besöksför-

bud vid alla brandstationer. En del nya rutiner för att 

minska risken för smitta har också införts. Gäller ex-

empelvis för automatiska brandlarm till äldreboen-

den samt vid larm om hjärtstopp. 

Den 12 mars in-

vigdes den nya 

brandstationen i 

Järnboås som 

ersätter den tidi-

gare i Nyhyttan. 



Förvaltningsberättelse 

5 

Uppföljning av mål enligt god ekonomisk hushållning 

Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning 

Mätbart mål Målsättning Mätmetod Prognos Mål-

uppfyl-

Vår brandpersonal i 

beredskap är en stor 

och viktig del i vår 

verksamhet. För att 

minska personalom-

sättningen samt öka 

statusen på denna 

grupp ska ett antal 

åtgärder vidtas.  

• Arbeta för att förbättra den 

fysiska arbetsmiljön på våra 

deltidsstationer 

• Förse våra RIB anställda med 

en enklare uniformsliknande 

klädsel 

• Uppmärksamma huvudar-

betsgivare till våra RIB-

anställda  

Uppföljning av 

genomförda aktivi-

teter vid årets slut. 

Särskild anslag 

kommer att anslås 

i budget för detta.  

Nyhyttans brandstation är ny 

och flyttad till Järnboås. Guld-

smedshyttan är nyrenoverad. 

Hallsbergs kommun uppvaktas 

angående Pålsboda brand-

station. 

Klädinköp är genomförda.  

Målet bedöms bli uppfyllt vid 

årets slut.  

 

I syfte att effektivi-

sera våra administra-

tiva processer ska vi 

där så är möjligt digi-

talisera.  

• Minska den manuella hante-

ringen i den ekonomiska re-

dovisningen 

• Minska den manuella hante-

ringen i löneprocessen 

• Använda de digitala verktyg 

vi redan har genom utbild-

ning i O365 

• Genomföra förstudie för digi-

tal arbetsplats 

• Ta fram riktlinjer kring hur 

och när minnesanteckningar 

ska föras på våra möten  

Uppföljning av 

genomförda aktivi-

teter vid årets slut. 

Särskild anslag 

kommer att anslås 

i budget för detta.  

Processen med att minska den 

manuella hantering i lönepro-

cessen fortsätter, medans det 

inom den ekonomiska redovis-

ningen står helt stilla.  

Utbildning i O365 har genom-

förts liksom förstudien av digi-

tal arbetsplats.  

Målet bedöms bli delvis upp-

fyllt vid årets slut.  

 

 

Direktionen har  beslutat om fyra finansiella mål-

sättningar samt tre mål som är kopplat till vår verk-

samhet enligt god ekonomisk hushållning.  

 

Två av de tre uppsatta verksamhetsmålen kopplat 

till god ekonomiska hushållning ser ut att uppnås vi 

årets slut. Samtliga finansiella mål uppnås i delårs-

bokslutet. Prognosen på helår ger inga indikationer 

om någon annan bedömning vid årets slut.  

 

Målet som rör mer digitala processer bedöms bli 

delvis uppfyllt. Användning av verktyg för digitala 

möten har under våren fått en rejäl knuff framåt.  

Den pågående Coronapandemin men även led-

ningssamarbetet inom RRB har inneburit att det 

digitala mötet blivit mer regel än undantag inom de 

administrativa delarna i förbundet. Kunskapen kring 

dessa digitala verktyg har med andra ord ökat mar-

kant. Under våren genomfördes också en grundläg-

gande introduktionskurs i O365. 

 

Arbetet med att digitalisera den ekonomiska redo-

visningen har dock stannat av. Ett nytt  ekonomisy-

stem behöver upphandlas och arbetet med att hitta 

samarbetspartners i upphandlingen pågår. Däremot 

fortskrider det arbete som tidigare påbörjats med 

att arbeta mer digitalt inom lönesidan.  

 

Förstudien om digital arbetsplats har genomförts 

och mynnat ut i både kanalstrategi och förbättring-

ar på våra webbar. Bland annat kommer vår externa 

webbplats genomgå en tillgänglighetsgranskning 

under hösten.  
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Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning 

Mätbart mål Målsättning Mätmetod Prognos Måluppfyllelse 

Säkerställa att vi 

har en uthållighet i 

vår ledningsför-

måga.  

• Tillsammans med övriga 

räddningstjänstorgani-

sationer inom RRB ar-

beta för av implemente-

ring av operativa in-

struktioner och rutiner. 

Enheten för operativ 

planering ska i detta 

sammanhang även 

kunna projektleda ut-

vecklingsarbeten för 

RRBs operativa förmåga. 

• Införa ytterligare en ar-

betsplatform, Oculus och 

Deadalos Respons, som 

komplement till Zenit för 

den övergripande led-

ningen. 

• Ta fram nya stabsdoku-

ment och implementera 

ny stabsmetodik som 

följer polisens stabsupp-

byggnad.  

Uppföljning av 

genomförda 

aktiviteter vid 

årets slut.  

Operativa rutiner för RRB har tagits 

fram samt implementerats inom 

Nerikes Brandkår. Uppdatering av 

interna instruktioner är delvis ge-

nomfört. Enheten har och är fort-

satt involverade i utvecklingsar-

beten för RRB. 

 

Oculus och Deadalos Respons har 

införts.  

 

Arbetet är påbörjat, men lagt på is 

då detta arbete behöver inkludera 

fler organisationer inom RRB. I nu-

läget finns två olika stabsmodeller 

för RRB (dels Nerikes som även 

implementerats av Karlstadregion-

en och dels Arvikas modell som 

följer nomenklaturen för NATO-

standard dock mer anpassad för 

kommunalt stabsarbete). 

Samtliga aktiviteter bedöms vara 

genomförda vid årets slut. Målet 

bedöms som uppfyllt.  
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Finansiella mål 

Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin, både i ett kortare och i ett längre perspektiv. Om 

kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande generationer får be-

tala för denna överkonsumtion.  

MÅL: Förmögenheten ska inte urholkas, årlig avkastning på finansiella tillgångar ska överstiga inflationen, 

mätt som statslåneräntan +0,5% i enlighet med förbundets finanspolicy.   

 2020-07-31 2019-12-31 2019-07-31 Måluppfyllelse 

Årets avkastning real. & oreal. (tkr) 2 206 3 821 1 766  

Avkastningsmål pensioner 0,54% 0,53% 0,70% 

Årets avkastning %  6,9% 12% 4,8% 

Självfinansiering 

MÅL: Investeringarnas självfinansieringsgrad ska överstiga 100%, dvs finansieras med egna medel. Självfinan-

sieringsgraden mäts som den löpande verksamhetens kassaflöde i relation till totalt kapitalbehov.  

 2020-07-31 2019-12-31 2019-07-31 Måluppfyllelse 

Kassaflöde från den löpande vht (tkr) 9 742 19 154 9 942  

Kassaflöde från investerings.vht (tkr) 2 044 17 398 1 126 

Självfinansieringsgrad  477% 110% 883% 

Storleken på det egna kapitalet 

MÅL: Det egna kapitalet bör minst motsvara självrisken för den största medlemskommunen då staten täcker 

kostnadskrävande insatser enligt lagen om skydd mot olyckor.  

 2020-07-31 2019-12-31 2019-07-31 Måluppfyllelse 

Självrisk Örebro kommun, mkr 6,2 6,1 6,0  

Eget kapital, mkr 21,3 19,6 12,9 

Kommunalförbundet ska hushålla med sina resurser och sträva efter att få ut så mycket som möjligt av 

varje satsad krona.  

MÅL: Verksamhetens nettokostnad ska understiga medlemsbidraget.   

 2020-07-31 2019-12-31 2019-07-31 Måluppfyllelse 

Verksamhetens nettokostnad (tkr) -100 382 -168 155 -101 736  

Medlemsbidrag (tkr) 103 749 173 505 101 206 

Förhållande i procent 96,8% 96,9% 100,5% 
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Beräknat balanskravsresultat, tkr 2020 

Prognostiserat resultat 416 

Avgår: Prognostiserade realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar -425 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -9 

Reglering mot balansfond under eget kapital, pensionsreserv 9 

Årets balanskravsresultat 0 

Beräknat balanskravsresultat 

Årets prognostiserade balanskravsresultat efter 
balanskravsjusteringar är ett under skott på –9 
tkr. Underskottet kan härleddas till ökade pens-
ionskostnader. Infrias prognosen vid årets slut bör 

underskottet därför hanteras via den balansfond 
under det egna kapitalet för just ökade pensions-
kostnader. Förbundet har således inte något ne-
gativt balanskravsresultat att återställa på tre år.  
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Vi har satt upp  5 prestationsmål för vår verksamhet. 

Målen tar avstamp i förbundets vision och de av di-

rektionen fastställda inriktningsmålen. En avstämning 

per sista juli är inte möjlig för samtliga mål då de har 

avstämningstidpunkter efter delårsbokslutet. I denna 

delårsrapport görs en bedömning av det vi känner till 

per 2020-07-31 för att kunna göra en prognos av 

måluppfyllelsen vid årets slut.  

Måluppfyllelsen delas in i tre olika kategorier: målet 

är uppfyllt, målet är delvis uppfyllt och målet är inte 

uppfyllt. För att vara delvis uppfyllt måste målet vara 

minst halvvägs mot uppfyllt.  

Av fem prestationsmål bedöms fyra kunna uppnås vid 

årets slut. Det femte målet som handlar om antalet 

genomförda tillsyner kommer att delvis uppnås. Per-

sonalförändringar inom skyddsavdelningen på grund 

av Räddningsregion Bergslagen samt till viss del Coro-

napandemin innebär att antalet tillsyner påverkats 

negativt.  

 

Målsättningen att den externa verksamheten ska bära 

sina egna kostnader uppnås trots att vi inte kunnat 

genomföra någon utbildning sedan 12 mars på grund 

av den rådande Coronapandemin. Anledningen till att 

vi ändå når kostnadstäckning är att vi planerat om 

personalen, så som låtit de brandmän som gjort sitt 

dagtidsår återgå till skiften för att täcka vakanser där. 

Den tjänst som blev vakant på avdelningen under vå-

ren har heller inte återbesatts.  Vi har också i hög ut-

sträckning lyckats uppfylla våra åtaganden gentemot 

våra avtalskunder trots pandemin.  

Mätbart mål 
Mål-

sättning 

Mätnings-

metod 
Resultat per 2020-07-31 

Prognos 

måluppfyl-

lelse vid årets 

slut 

Vi ska årligen genomföra 500 

tillsyner enligt lagen om skydd 

mot olyckor (LSO) samt Lagen 

om brandfarliga och explosiva 

varor (LBE). Under 2020 medger 

dock tillgängliga resurser en 

lägre nivå.  

400 tillsy-

ner 

Statistik ur 

Nerikes 

Brandkårs 

verksam-

hetssystem.  

130 st utförda. Bedömningen är att 

hinna genomföra 300 st vid årets 

slut. Målet bedöms bli delvis uppfyllt 

per 2020-12-31.  

 

All personal som behövs för att 

Nerikes Brandkår ska kunna full-

göra sina uppdrag vid höjd be-

redskap eller krig ska krigsplace-

ras.  

Samtlig 

personal 

som berörs 

Antal krigs-

placerade 

kontra be-

dömt behov 

Disponibilitetskontroll har genom-

förts och handlingar inför Direktions-

beslut är framtagna. Efter beslut 

kommer krigsplacering att genomfö-

ras. Målet bedöms bli uppfyllt per 

2020-12-31.  

 

Vi ska ha en säker arbetsmiljö 

och ska därför göra riskbedöm-

ningar i samband med arbetsin-

sats enligt scenarion i handlings-

plan.  

Genomföra 

riskbedöm-

ningar en-

ligt hand-

lingsplan 

Antal ge-

nomförda 

riskbedöm-

ningar 

kontra 

handlings-

plan 

4 riskbedömningar skall genomföras 

under 2020: 

1. Arbete på hög höjd 

2. Rökdykning 

3. Skogsbrand  

4. Solceller 

Samtliga är påbörjade eller befintliga 

revideras. Målet bedöms bli uppfyllt 

per 2020-12-31.  

 

Uppföljning av prestationsmål  
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Mätbart mål Målsättning Mätnings-

metod 

Resultat per 2020-07-31 Prognos 

måluppfyllelse 

vid årets slut 

Den externa verksam-

heten ska bära sina 

egna kostnader och 

inte ta skattemedel in 

anspråk för sin verk-

samhet.  

Enligt lagstiftningen har vi 

en skyldighet att informera 

allmänheten. Därför bär 

den externa verksamheten  

till minst 80% bära sina 

egna kostnader. 

  

Utfall vid 

delår– och 

årsbokslut 

Ett överskott på ca 160 tkr. 

Målet är uppfyllt.  

 

Vi ska säkerställa att 

övningsverksamheten 

utförs enligt Nerikes 

Brandkårs målplan för 

att upprätthålla kom-

petensen.  

Under 2020 ska fokus läggas 

på: 

• Skapa bättre förutsätt-

ningar för praktiska öv-

ningar i grupperna 

• Kvalitetssäkra rapelle-

rarna 

• Kvalitetssäkra tunga 

chaufförer  

Uppföljning 

av genom-

förda aktivi-

teter  

Alla heltidsanställda tunga 

chaufförer är kvalitetssäk-

rade, de som hade brister 

har blivit informerade om 

detta och vad man ska 

träna på. Överlag så höll 

våra chaufförer en hög kun-

skapsnivå och var mycket 

positiva till kvalitetssäkring-

en 

Covid 19 medförde att  vå-

rens kvalitetssäkring av 

Rappellerarna kommer att 

genomföras under hösten 

istället.  

Under hösten kommer ar-

betet med att skapa bättre 

förutsättningar för praktiska 

övningar i grupperna att 

starta.  

 

Målet bedöms bli uppfyllt 

per 2020-12-31 
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Uppföljning av utredningsuppdrag 

I budget 2020 formulerades ett utredningsuppdrag 

rörande grundutbildning för Räddningspersonal i 

beredskap samt arbetsledarutbildning i egen regi. Vi 

har under ett drygt år bedrivet dessa utbildningar 

och detta behöver utvärderas för att se vilka effekter 

detta fått samt utreda vårt resursbehov i framtiden. 

Utredningen ska ta ett helhetsgrepp kring såväl våra 

lokaler som material och framtida bemanning.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 

MSB, började året med en utvärdering av nuvarande 

grundutbildning för räddningspersonal i beredskap, 

GRIB, i MSB:s regi samt hur det ser ut i hela landet. 

En  referensgrupp sattes samman bestående av en 

räddningstjänstrepresentant från varje län. Syftet 

var att få en bild över hur GRIB  bedrivs i landet. Det 

visade sig att det finns räddningstjänster som bedri-

ver utbildningen i helt egen regi som Nerikes Brand-

kår, men också många som har en kombination av 

egen introduktion samt MSB:s utbildning på 7 veck-

or, samt några som skickar all sin RIB personal till 

MSB:s utbildning. 

I mars månad skulle MSB arrangera en konferens 

om GRIB-utbildningen. Tyvärr kom Corona-

pandemin emellan och konferensen ställdes in. Vi 

hade behövt MSB:s ställningstagande i denna fråga 

för att själva göra vår utvärdering och planering för 

framtiden. Nerikes Brandkår har hittills väldigt goda 

erfarenheter av att bedriva utbildningen i egen regi 

och vi avser att fortsätta med det eftersom MSB:s 

utredning drar ut på tiden. I juni månad anställdes 

en kursansvarig för kommande GRIB. På det sättet 

har vi tryggat en kontinuitet i utbildningen.  

Behovet av material och lokaler återstår att se över.  
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Redovisningsprinciper 

Syftet med den finansiella redovisningen är att den 
ska ge en rättvisande bild av kommunalförbundets 
finansiella ställning. Kommunalförbundet följer de 
grundläggande redovisningsprinciper som framgår 
av den kommunala redovisningslagen och god redo-
visningssed.  Redovisningsprinciperna är desamma 
som tillämpades vid senaste årsbokslut. Beräkning-
en av internt schablonpåslag för sociala avgifter är 
oförändrat mot föregående år. Se mer under rubri-
ken sociala avgifter. Rekommendation 17 om De-
lårsrapport utgiven i november 2018 av Rådet för 
Kommunal Redovisning har tillämpats.  

Periodiseringar 

Fakturor överstigande 50 tkr exklusive moms har 
periodiserats.  Löner och PO-pålägg avseende deltid 
och värn för juli månad utbetalas efterföljande må-
nad. Därför har kostnaderna för augusti periodise-
rats i delårsbokslutet.  

Skuld för semester, kompensationstid och fridagar 
samt årets förändring av dito redovisas per juli 
2020, men med hänsyn tagen till avvikelser som av-
ser juli men som registreras i augusti. 

Sociala avgifter 

Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella 
påslag i samband med löneredovisningen. De påslag 
som använts är följande: 

Schablonen 38,5% har räknats fram genom en  ge-
nomsnittlig månadslön för alla heltidsanställda.  

 

 

 

Pensioner 

Pensionsskuldens förändring, det vill säga avsättning 
för särskild avtalspension, förmånsbestämd ålders-

pension, efterlevandepension samt finansiell 
kostnad, har redovisats bland verksamhetens 
kostnader liksom löneskatten för denna del.  

Den avgiftsbestämda ålderspensionen har be-
räknats med hjälp av prognos från KPA och re-
dovisats bland verksamhetens kostnader jämte 
löneskatten.  

I bokslutet för 2009 höjdes pensionsåldern i 
pensionsberäkningen från 59 år till 60 år då det 
visat sig att den genomsnittliga faktiska pens-
ionsåldern överstiger 60 år. Det medförde att 
kommunalförbundets avsättningar till framtida 
pensioner sänktes 2009 och avsättning inklusive 
löneskatt minskade. Återföringen redovisas i en 
balansfond inom det egna kapitalet.  

I bokslutet 2019 avsattes ytterligare 2 mkr till 
balansfond 09 som från och med 2020-01-01 nu 
uppgår till 6,9 mkr.  

Medlemskommunerna ansvarar för pensioner 
intjänade t o m 31/12 året före inträdet. 

Finansiella tillgångar 

Förbundets finansiella tillgångar har klassifice-
rats som omsättningstillgång då dessa är tänkt 
att finansiera framtida pensionsutbetalningar 
samt investeringar.   

Enligt lagen om kommunal bokförings och redo-
visningslagens 7 kapitel 7 § ska finansiella in-
strument som hålls till förfall inte värderas till 
verkligt värde. Istället bör dessa värderas enligt 
lägsta värdets princip, det vill säga det lägsta 
värdet av verkligt värde och marknadsvärde. 
Förbundet har tillämpat denna syn på de värde-
papper som har en bindningstid.  

Förbundet följer lagstiftningen och värderar pla-
ceringar med bindningstid enligt ovan och de 
som saknar förfallodag har istället värderas till 
marknadsvärdet på balansdagen.   

Kommunalt avtalsområde 38,5% 

Övriga 31,42% 
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ningstiderna har uppskattas och beräknats med 
ledning av rådet för kommunal redovisnings re-
kommendationer. Följande avskrivningstider till-
lämpas:   

Fordringar 

Fordringar äldre än ett år betraktas som osäkra 
och har bokföringsmässigt avskrivits. 

Övrigt 

Kommunalförbundet använder kontoplanen Kom-
mun-Bas 13. 

Materiella anläggningstillgångar  

Anläggningstillgångar har i balansräkningen uppta-
gits till anskaffningsvärdet minskat med årliga av-
skrivningar. Med anläggningstillgångar avses objekt 
med en ekonomisk livslängd om minst tre år och 
med en total utgift på ett prisbasbelopp exklusive 
moms. 

Nedskrivningar av tillgångar 

Om det vid räkenskapsårets utgång kan konstateras 
att en anläggningstillgång har ett lägre värde än vad 
som kvarstår efter planenliga avskrivningar, ska till-
gången skrivas ned till det lägre värdet om värde-
nedgången kan antas vara bestående.   

En nedskrivning ska återföras om det inte längre 
finns skäl för den. 

Avskrivningar 

I balansräkningen har anläggningstillgångarna tagits 
upp till anskaffningsvärdet minskat med investe-
ringsbidrag, avskrivningar och nedskrivningar. 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av planenligt 
efter tillgångarnas nyttjandeperiod. Avskrivningarna 
påbörjas när anläggningarna tas i bruk. Avskriv-

Stora fordon  20 år 

Mindre lastfordon (t ex pick-up) 10 år 

Båtar 10 år 

Mindre fordon ( t ex personbilar) 7 år 

Hydrauliska räddningsverktyg 7 år 

Maskiner och inventarier 5 år 

Kommunikationsutrustning 3 år 
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Resultat– utfall– budget– prognos 

Område, tkr Utfall 

 jan-juli 

2020* 

Utfall  

jan-juli 

2019 

Budget  

2020 

Prognos helår 

2020 

Avvikelse 

prognos– 

budget 

Ledning, direktion, revision 

inkl. PO-pålägg 

-948 -1 204 -2 895 -2 595 300 

Löner heltid inkl. PO-pålägg -45 077 -47 169 -79 728 -80 644 -916 

Löner deltid & värn inkl. PO-

pålägg 

-24 163 -24 094 -43 552 -43 552 0 

Hyror och lokalvård -15 363 -15 174 -27 082 -26 782 300 

Räddningsregion Bergslagen -2 872 0 -6 196 -11 868 -5 672 

Övriga driftskostnader -13 987 -13 104 -24 038 -26 669 -2 631 

Årets avsättning till pensioner 

inkl. löneskatt 

-6 249 -6 871 -7 748 -8 231 -483 

Avskrivningar -4 275 -3 832 -7 164 -7 164 0 

Summa kostnader -112 934 -111 448 -198 403 -207 505 -9 102 

Finansiella kostnader -1 711 -2 407 -1 996 -1 945 51 

Summa totala kostnader -114 645 -113 855 -200 399 -209 450 -9 051 

Automatiska brandlarm 4 159 4 412 7 470 7 820 350 

Avtal 2 551 2 685 4 128 4 128 0 

Räddningstjänst och teknisk 

service 

-4 367 156 156 0 

Externutbildning 293 762 1 879 579 -1 300 

Myndighetsutövning 984 1 170 2 200 2 000 -200 

Räddningsregion Bergslagen  3 057  6 196 11 868 5 672 

Övriga intäkter 1 512 316 350 4 960 4 610 

Summa intäkter 12 552 9 712 22 379 31 511 9 132 

Medlemsbidrag 100 975 98 506 173 099 173 099 0 

Hyresbidrag 2 774 2 700 4 756 4 756 0 

Finansiella intäkter -9 1 440 500 500 0 

Summa totala intäkter 116 292 112 358 200 734 209 866 9 132 

Periodens/årets resultat 1 647 -1 497 335 416 81 

*I tabellen ovan ingår interna poster i utfallskolumnen per 2020-07-31. De interna posterna uppgår till  2 190 tkr.   
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troligen kommer att leda till ett underskott vid årets 

slut.  

Intäkter 

Den pågående pandemin påverkar Nerikes Brand-

kårs intäkter för utbildning och tillstånd negativt. 

Sedan 12 mars har vi inte haft någon extern utbild-

ning. Under hösten hoppas vi kunna smyga igång 

verksamheten igen.  

Räddningsregion Bergslagen påverkar även intäktssi-

dan– här i form av en positiv budgetavvikelse i form 

av försäljningsintäkter för ledningspersonal.  

 
Avskrivningar 

Avskrivningarna följer budget– inga kända avvikel-
ser.  
 
Pensioner 

Pensionskostnaden ser enligt den senaste progno-

sen ut att bli -432 tkr dyrare än budget- vilket är en 

betydligt bättre siffra än förra prognosen.  

 

Finansiella intäkter 

Pandemin till trots så bedöms budgeten på 500 tkr i 

vinst på förbundets värdepapper kunna infrias till 

årets slut. I augusti kommer en placering att bytas ut 

med vad som ser ut att kunna bli en reavinst på ca 

500 tkr.  

 

Finansiella kostnader 

Avvikelsen avser lägre kostnader för pensioner.  

 

Budgetavvikelser 

Utfallet per sista juli är 1 647 tkr, vilket är 1 312 tkr 

bättre än budget. Helårsprognosen pekar dock på 

ett sämre resultat +416 tkr, vilket fortfarande är nå-

got bättre än budget.  

Räddningsregion Bergslagen 

Som framgår av resultaträkningen är avvikelserna på 

både intäkter och kostnader stora. Detta beror på 

Räddningsregion Bergslagen, RRB, som inte fullt ut 

var budgeterad. Den del som inte finns i budget 

handlar om köp av tjänster från SOS Alarm för samt-

liga 42 kommuner i RRB. Kostnaden kommer att 

täckas av intäkter från medlemmarna. RRB som hel-

het ser ut att göra ett överskott på 275 tkr- varav 95 

tkr är Nerikes Brandkårs andel.  

 

Kostnader 

Från och med 1 juli har vi ett nytt avtal med SOS 

Alarm. Avtalet blev 200 tkr dyrare än budget.  

Personalkostnaderna beräknas öka då vi i samband 

med RRB säljer en del av vår personal till den ge-

mensamma ledningssamverkan. Under våren har 

bland annat övningsenheten förstärkts. Kostnaden 

möts av försäljningsintäkter från RRB.  

Service och reparationer på våra fordon bedöms bli 

dyrare än budget då vi haft flera större reparationer 

under våren. Likaså med kompressorerna till vår rök-

dykarutrustning– flera haverier under våren som 

En viktig del av vårt arbete är att öva på olika typer av 

händelser. Bilder från två av övningarna under våren.  
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Materiella investeringar 

Investeringarna pågår ofta över budgetåren till 

följd av långa leveranstider av framförallt de 

stora fordonen.  Under våren har även Corona-

pandemin påverkat leveranstiderna ytterligare– 

varför flera av de planerade fordonsinköpen ej 

kommer att hinna genomföras under året. De 

kem/miljöbilarna som budgeterats 2020 kom-

mer att levereras först under 2021. Samma sa-

ker gäller flera av de mindre fordon som finns i 

investeringsplanen för 2020.  

Objekt (tkr) Budget  2020 Utfall jan-juli 

2020 

Prognos 

helår 2020 

Avvikelse 

prognos– 

budget 

Stora fordon -5 800  -3 200 2 600 

- Kem/miljöbil  0 0  

- Släckbil  0 -3 200  

Mindre fordon -3 100 -1 499 -1 647 1 453 

- Amoroker  -1 275 -1 275  

- Personbilar  -224 -372  

- Transportbilar  0 0  

Räddningsmateriel mm -700 -352 -700 0 

Övrigt -1 400 -584 -882 518 

- Inventarier  -302   

- Passagesystem Järnboås  -89   

- Belysning Röken  -113   

Övningshus Byrsta  -80   

Summa -11 000 -2 435 -6 429 4 571 

Under våren var också en upphandling av nytt 

ekonomisystem planerad. Denna har dock fått 

skjutas upp för att om möjligt ske i samband 

med att någon av våra medlemskommuner 

upphandlar nytt system.  

Prognosen vid årets slut blir därför betydligt 

lägre än budget och ombudgetering till nästa år 

kommer troligen bli nödvändig.  
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Finansiella investeringar 

Placerade medel, tkr Anskaffnings 

datum 

Förfallodag Anskaff-

nings-

värde 

Marknads-

värde 2020-

07-31 

Kapital-

skyddat be-

lopp 

      

AIO OMX Stockholm 30 Index 2016-02-25 2023-09-08 7 028 8 509 7 000 

SEB Prime Sol Nordic Cross 2017-12-20 - 5 000 5 143 - 

AIO Asien 2018-04-01 2024-04-01 3 150 2 910 3 000 

AIO Framtidens energi 2018-04-01 2024-04-01 3 195 3 533 3 000 

GS AIO Global bonus 3548 2019-01-24 2027-02-12 3 300 3 083 3 000 

GS AIO Global bonus 3650 2019-05-13 2027-05-01 5 045 5 101 5 000 

Garantum Lannebo Corp. Bond 2019-06-15 - 2 448 2 391 - 

AIO Val Nordic Corp. Bond 2019-07-19 2025-07-19 3 045 2 891 3 000 

Värdereglering   86   

Summa   32 297 33 561 24 000 

AIO= Aktieindexobligation      

Medelsförvaltning utveckling, tkr 2020-07-31 2019-12-31 Förändring 

Aktuell likviditet 28 939 19 555 9 384 

Placeringsportföljen, värdepapper 

Kortfristiga placeringar  

Strukturerade produkter 

33 561 

7 620 

25 941 

32 364 

7 601 

24 763 

1 197 

19 

1 178 

Summa likvida medel och placeringar 62 500 51 919 10 581 

    

Placeringsportföljen, avkastning och mål    

Genomsnittlig löptid AIO (år) 4,0 5,0 -1 

Lägsta avkastning AIO (tkr) avser kurtage 0 0 0 

Avkastningsmål pensioner SLR+ 0,5% (%) 0,54 0,53 0,01 

Årets avkastning real och oreal. (tkr) 2 206 3 821 -1 615 

Årets avkastning real och oreal. (%) 6,7 11,9 -5,2 

    

Andel placerade medel av pensionsskulden (%) 37 37 0 

- i kortfristig räntefond (%) 9 9 0 

- i strukturerade produkter (%) 28 28 0 
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Resultaträkning (tkr) Utfall jan-

juli 2020 

Utfall jan

-juli 2019 

Budget 

2020 

Prognos 

helår 

2020 

Avvikelse 

prognos-

budget 

Utfall  

helår 2019 

Verksamhetens intäkter 10 362* 9 712 22 379 31 511 9 132 18 783 

Verksamhetens kostnader -106 469* -107 616 -191 239 -200 341 -9 102 -180 254 

  - varav pensionskostnad inkl. lö-

neskatt 

-6 249 -6 871 -7 748 -8 231 -483 -8 754 

Avskrivningar -4 275 -3 832 -7 164 -7 164 0 -6 684 

Verksamhetens nettokostnader -100 382 -101 736 -176 024 -175 994 30 -168 155 

Medlemsbidrag 100 975 98 506 173 099 173 099 0 168 877 

Hyresbidrag 2 774 2 700 4 756 4 756 0 4 628 

Verksamhetens resultat 3 367 -530 1 831 1 861 30 5 350 

Finansiella intäkter -9 1 440 500 500 0 2 117 

Finansiella kostnader -71 -13 -5 -5 0 -22 

Finansiell kostnad pensionsskuld 

exkl. löneskatt 

-1 640 -2 394 -1 991 -1 940 51 -2 211 

Resultat efter finansiella poster 1 647 -1 497 335 416 81 5 234 

Resultat 1 647 -1 497 335 416 81 5 234 

Resultaträkning 

*Rensning av interna poster på grund av Räddningsregion Bergslagen är gjord i utfallskolumnen per 2020-07-31 i tabel-

len ovan. De interna posterna uppgår till 2 190 tkr.  
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Balansräkning, tkr 2020-07-31 2019-12-31 

TILLGÅNGAR 145 363 135 227 

Anläggningstillgångar 69 106 71 095 

Materiella anläggningstillgångar 69 106 71 095 

Omsättningstillgångar 76 257 64 132 

Fordringar 15 021 12 213 

Kortfristiga placeringar 32 297 32 364 

Kassa och bank 28 939 19 555 

   

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 145 363 135 227 

Eget kapital 21 265 19 617 

- Därav resultatutjämningsreserv 553 553 

- Därav balansfond 09 6 971 4 971 

Avsättningar 91 604 88 105 

Skulder 32 494 27 505 

Långfristiga skulder 0 0 

Kortfristiga skulder 32 494 27 505 

STÄLLDA PANTER 0 0 

ANSVARSFÖRBINDELSER 0 0 

Balansräkning 



www.nerikesbrandkar.se | info@nerikesbrandkar.se 



Översiktlig
granskning

Delårsrapport per 2020-07-31
Nerikes Brandkår



2© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 

International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

Innehåll
1. Sammanfattning Sida

1.1 Räkenskaperna och delårsrapporten 4

1.2 Underlag för revisorernas bedömning 5

2. Inledning

2.1 Syfte och revisionsfråga 7

2.2 Avgränsning 8

2.3 Revisionskriterier 9

2.4 Ansvarig nämnd 9

2.5 Metod 9

3. Resultatet av granskningen

3.1 Förvaltningsberättelse 11

3.2 Bedömning av mål med betydelse för god ekonomisk hushållning 11

3.2.1 Finansiella mål 12

3.2.2 Verksamhetsmässiga mål 13

3.3 Balanskravet 14

3.4 Resultaträkning 15

3.4.1 Analys av resultaträkningen 15

3.5 Drifts- och investeringsredovisning 16

3.5.1 Analys av investeringsredovisningen 16

3.6 Balansräkning 16

3.7 Redovisningsprinciper 17



1. Sammanfattning



4© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 

International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

Sammanfattning
Vi har av revisorerna i kommunalförbundet Nerikes Brandkår fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per 2020-07-31. 

Kommunalförbundets revisorer ska enligt Kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som 

direktionen beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag för sin bedömning.

1.1 Räkenskaperna och delårsrapporten
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

- Kommunalförbundets resultat för delåret uppgår till 1,6 mkr, vilket är 3,0 mkr högre än samma period förra året. Det beror främst på att 

resultatet belastades med högre pensionskostnader under perioden januari-juli föregående år. 

- Kommunalförbundets prognostiserade helårsresultat uppgår till 0,4 mkr, vilket är ett utfall i nivå med budget. Historiskt sett är det en 

trend att delårsresultatet är högre än helårsprognosen och det beror oftast på att kostnaderna inte kommer linjärt över året.

- Kommunalförbundets prognostiserade balanskravsresultat beräknas uppgå till 0 mkr för helåret 2020.

Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit några omständigheter 

som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och 

redovisning.
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Sammanfattning forts.
1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån direktionens mål
Enligt bestämmelser i kommunallagen ska direktionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god

ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av direktionen beslutade målen för den

ekonomiska förvaltningen.

Finansiella mål
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med de av direktionen fastställda finansiella målen. 

Gällande prognosen för år 2020 har vi inte funnit några indikationer på att direktionens bedömning skulle vara väsentligen felaktig.

Verksamhetsmål
Utifrån hur målen som antagits av direktionen är formulerade är kan vi ej bedöma de verksamhetsmässiga målens koppling till god

ekonomisk hushållning eller deras prognostiserade måluppfyllelse.

De verksamhetsmässiga målen bör ses som ytterligare en dimension i kommunalförbundets vidareutveckling av begreppet god ekonomisk

hushållning. Vi vill framhålla vikten av att verksamhetsmålen i förekommande fall tydligt är kopplade till god ekonomisk hushållning samt är

specifika och mätbara med tydliga indikatorer för måluppfyllelse.

Örebro 2020-09-17

Sofia Mårtensson

Auktoriserad revisor



2. Inledning
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Av kommunala bokförings- och redovisningslagen (LKBR) framgår att kommunalförbund ska upprätta minst en delårsrapport som ska 

omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga minst sex månader och högst åtta månader. Det 

är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av direktionen och som revisorerna ska göra en bedömning 

av.

Kommunalförbundets revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som 

direktionen beslutat (2 §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

2.1 Syfte och revisionsfråga

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:

 Kommunalförbundets delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, kommunal bokförings- och redovisningslag och god 

redovisningssed i kommuner och regioner

 Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning

Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av utlåtandet till direktionen.

Inledning
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2.2 Avgränsning

Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2020-07-31.

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av

SKR5 och Skyrev6. Det innebär att vi planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med begränsad säkerhet försäkra oss att

delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som

vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade

om en fullständig revision utförts.

Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk.

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.

I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning. Övriga delar har enbart granskats med utgångspunkt från att

informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.

Inledning forts.
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2.3 Revisionskriterier

Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:

 Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)

 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

 Interna regelverk och instruktioner

 Direktionens beslut

Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av direktionen beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av 

betydelse för god ekonomisk hushållning.

2.4 Ansvarig nämnd

Granskningen avser kommunalförbundets delårsrapport som enligt 11 kap 16 § Kommunallagen ska behandlas av direktionen.

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomichefen.

2.5 Metod

Granskningen har genomförts genom:

 Dokumentstudie av relevanta dokument

 Intervjuer med berörda tjänstemän

 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi

 Översiktlig analys av resultat- och balansräkningen

Inledning forts.



3. Resultat av 
granskningen
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3.1 Förvaltningsberättelse

Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. RKR

preciserar i rekommendation 17 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum för att motsvara kraven på en förenklad

förvaltningsberättelse.

Vår sammanfattande bedömning är att kommunalförbundets förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R17.

3.2 Bedömning av mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagens bestämmelser ska direktionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god 

ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av direktionen beslutade målen.

Resultat av granskningen
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3.2.1 Finansiella mål

I den av direktionen fastställda budgeten för 2020 finns fyra finansiella målsättningar med betydelse för god ekonomisk hushållning.

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med de av direktionen fastställda finansiella målen.

Gällande prognosen för år 2020 har vi inte funnit några indikationer på att direktionens bedömning skulle vara väsentligen felaktig.

Resultat av granskningen forts.

Mål fastställda av direktionen Måltal Utfall 31/7 Prognostiserat 

helårsutfall 

Prognostiserad 

måluppfyllelse

Verksamhetens nettokostnad ska understiga 

medlemsbidraget 

(Verksamhetens nettokostnad/Medlemsbidrag)

< 100 % 96,8 % 99,0% Målet uppnås

Årlig avkastning på finansiella tillgångar ska överstiga 

inflationen, mätt som statslåneräntan (SLR)  +0,5%

> 0,54 % 3,1 % >0,54 % Målet uppnås

Investeringarnas självfinansieringsgrad ska överstiga 

100%

(Kassaflöden från den löpande verksamheten/Totalt 
kapitalbehov)

> 100 % 540 % > 100 % Målet uppnås

Det egna kapitalet ska minst motsvara självrisken för 

den största medlemskommunen (Örebro kommun)

≥ 6,2 mnkr 21,3 mnkr 20,0 mnkr Målet uppnås
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3.2.2 Verksamhetsmål

I den av direktionen fastställda budgeten för 2020 finns tre verksamhetsmässiga målsättningar med betydelse för god ekonomisk 

hushållning.

För respektive mål har ett antal aktiviteter definierats i kommunalförbundets budget. Dessa aktiviteter anger hur respektive målet ska kunna 

uppnås. Kommunalförbundets utvärdering av måluppfyllelsen sker genom att följa upp huruvida aktiviteterna genomförts eller ej under året. 

Nedan anges de tre verksamhetsmässiga mål som direktionen antagit för 2020, samt förbundets prognostiserade måluppfyllelse för helåret. 

För mer utförlig presentation av målen, aktiviteter kopplade till målen och underlag till förbundets utvärdering av  prognostiserade 

måluppfyllelse hänvisas till förvaltningsberättelsen i kommunalförbundets delårsrapport.

Utifrån hur målen som antagits av direktionen är formulerade är kan vi ej bedöma de verksamhetsmässiga målens koppling till god

ekonomisk hushållning eller deras prognostiserade måluppfyllelse.

De verksamhetsmässiga målen bör ses som ytterligare en dimension i kommunalförbundets vidareutveckling av begreppet god ekonomisk 

hushållning. Vi vill framhålla vikten av att verksamhetsmålen i förekommande fall tydligt är kopplade till god ekonomisk hushållning samt är 

specifika och mätbara med tydliga indikatorer för måluppfyllelse.

Resultat av granskningen forts.

Mål fastställda av direktionen Prognostiserad måluppfyllelse

Minska personalomsättningen samt öka statusen på RIB-anställd personal 

(räddningspersonal i beredskap). 

Målet uppnås

Effektivisera förbundets administrativa processer genom att digitalisera där det 

är möjligt.

Målet uppnås delvis

Säkerställa att förbundet har en uthållighet i sin ledningsförmåga. Målet uppnås
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3.3 Balanskravet

Ett kommunalförbund ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen.

Nerikes Brandkår redovisar en bedömning av prognostiserat balanskravsresultatet för helåret i förvaltningsberättelsen. Av delårsrapporten

framgår att prognostiserade resultat efter balanskravsjusteringar för helåret är ett mindre underskott uppgående till -9 tkr.

Kommunalförbundet planerar dock att ianspråktaga medel från den öronmärkning som återfinns inom eget kapital avseende ökade

pensionskostnader för att täcka upp för det prognostiserade underskottet. Årets prognostiserade balanskravsresultat beräknas således

uppgå till 0 tkr.

Beräkningen som ligger till grund för kommunalförbundets balanskravsresultat innehåller enligt vår bedömning inga väsentliga

felaktigheter.

Resultat av granskningen forts.

Avstämning mot kommunallagens balanskrav (tkr) Helårsprognos

Årets resultat 416

Reducering av realisationsvinster -425

Återföring av realisationsförluster 0

Reducering av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -9

Synnerliga skäl:

Ianspråktagande av Balansfond 09, pensionskostnader +9

Öronmärkning av medel till Balansfond 09, pensionskostnader 0

Årets balanskravsresultat 0
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3.4 Resultaträkningen

Av vår översiktliga granskning av delårsrapporten har inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att 

kommunalförbundets resultat per 2020-07-31 inte i allt väsentligt är rättvisande.

3.4.1 Analys av resultaträkningen 

Kommunalförbundets resultat för delåret uppgår till 1,6 mnkr, vilket är 3,0 mnkr högre än samma period föregående år. Det beror främst på 

att förbundet belastades med högre pensionskostnader under perioden januari-juli föregående år. 

Kommunalförbundet prognostiserade helårsresultat uppgår till 0,4 mnkr. Kommunalförbundets årsprognos är således ett lägre resultat än 

utfallet vid delårstidpunkten. Historiskt sett är det en trend att delårsresultatet är högre än vid helår och det beror oftast på att kostnaderna 

inte kommer linjärt över året. 

Kommunalförbundets prognostiserade helårsresultat för 2020 är ett utfall i nivå med budget. Endast en mindre budgetavvikelse uppgående 

till 0,1 mnkr prognostiseras. 

Det föreligger dock stora prognostiserade budgetavvikelser både på intäkts- och kostnadssidan. Budgetavvikelserna tar dock ut varandra på 

totalnivå. Framförallt är dessa budgetavvikelser hänförliga till det nya samarbetet Räddningsregion Bergslagen (RRB) eftersom intäkter och 

kostnader hänförliga till samarbetet inte var budgeterade fullt ut i kommunalförbundets budget för 2020. Samarbetet utgör en 

ledningsgruppssamverkan mellan räddningsorganisationer från fem olika län. Nerikes brandkår är värd för samarbetet och Räddningsregion 

Bergslagen hanteras som en egen avdelning inom kommunalförbundet. 

Resultat av granskningen forts.



16© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 

International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

3.5 Drifts- och investeringsredovisning

I delårsrapporten ingår i enlighet med RKR R17 en samlad, men översiktlig, beskrivning av kommunalförbundets drift- och 

investeringsverksamhet.

3.5.1 Analys av investeringsredovisningen

Kommunalförbundets årsbudget för materiella investeringar 2020 uppgår till 11,0 mnkr. Till och med 31 juli 2020 har Nerikes Brandkår 

investerat 2,4 mnkr. Kommunalförbundets årsprognosen är att årets investeringar kommer uppgå till 6,4 mnkr, vilket innebär att förbundet 

inte bedöms nå upp till budgeterad investeringsnivå. Budgetavvikelsen förklaras främst av att investeringar försenats på grund av 

Coronapandemin, eftersom det medfört längre leveranstider av exempelvis fordon.  

3.6 Balansräkning 

Av vår översiktliga granskning av delårsrapporten har inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att 

kommunalförbundets ställning per 2020-07-31 inte i allt väsentligt är rättvisande.

Resultat av granskningen forts.
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3.7 Redovisningsprinciper

I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den senaste årsredovisningen eller, om dessa principer

eller metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. Upplysningar ska även lämnas kring

säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten, karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten

av ändrade uppskattningar och bedömningar samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser.

I delårsrapporten anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket

avses i överensstämmelse med LKBR och RKRs rekommendationer.

Delårsrapporten för Nerikes Brandkår bedöms innehålla väsentliga upplysningar.

Resultat av granskningen forts.
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2020-02-13  KS 2020/46 

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

  

 

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

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

Kommunfullmäktige 
 

Interpellation från Lillemor Bodman (M) till Linda Svahn (S) om 

integrationsarbete i skolorna 

 
Förslag till beslut 

 
Interpellationen ställs och besvaras. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Lillemor Bodman (M) har inkommit med en interpellation till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande, Linda Svahn (S).  
 
 

 
 
 
 
Henrik Arenvang  Anna Lundström 
Förvaltningschef   Handläggare 
 
 
 

 
 
Bilagor: 

Interpellation 
 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 26 (26) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunfullmäktige 2020-04-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §40/20   Dnr: KS 2020/46 

 

Interpellation från Lillemor Bodman (M) till Linda 

Svahn (S) om integrationsarbete i skolorna 
 

Beslut 

Interpellationen bordläggs. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Lillemor Bodman (M) har inkommit med en interpellation till 
barn- och utbildningsnämndens ordförande, Linda Svahn (S).  
 
Förslag till beslut 

 
Interpellationen ställs och besvaras. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande föreslår att interpellationen bordläggs. 
 

_____ 

 

 

 

 



INTERPELLATION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

2020-02-24

Interpellationen ställs tIll Linda Svahn ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

HUR SER INTEGRATIONSARBETET UT I LINDESBERGS SKOLFORMER?

Integration är en av vår tids största utmaningar med tanke på alla människor som kommit från
andra länder till vårt land de senaste åren.

Att vi i detta läge ska arbeta med integration i våra olika skolformer i Lindesbergs kommun tycker
Moderaterna och många med oss.

Vi undrar nu hur integrationsarbetet ser ut på våra skolor och vi vill ha konkreta svar och gärna
exempel på olika sätt att arbeta och vi vill veta vad som görs i nuläget.

Moderaterna kräver nu svar på följande frågor av de styrande i Lindesbergs kommun:

1. Hur arbetar Lindesbergs olika skolformer konkret med integration?

2. Hur utvärderas integrationsarbetet?

3. Finns det en gemensam integrationsplan för skolorna eller skapas ”egna” planer på olika
skolor?

Moderaterna i Lindesberg

2020-02-07

Lillemor Bodman
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2020-09-03   

 Barn- och utbildningsnämndens ordförande 
Linda Svahn 
0581-810 28 
Handläggarens e-post@lindesberg.se 

 KS 2020/46-4 

 

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

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

 
Svar på interpellation av Lillemor Bodman (M) om hur 

integrationsarbetet ser ut i Lindesbergs kommuns skolformer 

Lillemor Bodman (M) har ställt en interpellation till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Linda Svahn om hur integrationsarbetet ser 
ut i Lindesbergs kommuns skolformer. Hon har ställt följande frågor: 

1. Hur arbetar Lindesbergs kommuns olika skolformer konkret med 
integration? 

2. Hur utvärderas integrationsarbetet? 

3. Finns det en gemensam integrationsplan för skolorna eller skapas ”egna” 
planer på olika skolor? 

Svar på frågorna från Lillemor Bodman (M): 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 11 september 2017 att delta 
i Skolverkets riktade insats om nyanländas lärande. Detta arbete 
innefattar både förskola och grundskola. 

Inom ramen för detta arbete genomfördes en del förändringar för att 
förbättra undervisningen för nyanlända barn- och elever och elever med 
annat modersmål än svenska.  

Se bifogade bilagor för mer information om åtgärder inom ramen för detta 
arbete.  

När det gäller integrationsarbetet på gymnasieskolan Lindeskolan har jag 
bifogat gymnasiechefens redogörelse över det integrationsarbete som görs 
där. 

2. De insatser som genomfördes under insatsen från Skolverket redovisas i 
det systematiska kvalitetsarbetet. Bland annat redovisas resultaten i SVA 
(svenska som andraspråk) till barn- och utbildningsnämnden regelbundet. 

Ett flertal av de aktiviteter som genomförs på Lindeskolan redovisas vid 
olika tillfällen till barn- och utbildningsnämnden. 

3. Det finns en gemensam riktlinje antagen av barn- och utbildningsnämnden 
den 12 november 2018 som heter ”Riktlinjer för utbildning av barn och 
elever med migrationsbakgrund”. Denna är ett resultat av arbetet som 
gjordes i samband med arbetet med Skolverket. 

 

Linda Svahn (S) 
Ordförande i barn- och utbildningsnämnden 



   
 

 2 (2)  

 

 

Bilagor: 

 

BUN 2017/172-12 Åtgärdsplan Lindesbergs kommun – riktade insatser för 
nyanlända elevers skolgång  
 
BUN 2017/172-18 Riktlinjer för utbildning av barn och elever med 
migrationsbakgrund 
 
BUN 2017/172-26 Slutredovisning om projektet ”Riktade insatser för 
nyanländas 
lärande” 
 
Sammanställning över integrationsinsatser Lindeskolan, Lindesberg 
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