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Tillväxtutskottet 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Bostadsförsörjningsprogram för Lindesbergs kommun 2020–

2024  

Förslag till beslut 

 
Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta: 
 
Bostadsförsörjningsprogram för Lindesbergs kommun daterat den 5 maj 
2020 antas. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Varje mandatperiod ska kommunfullmäktige anta riktlinjer för 
bostadsförsörjningen. Riktlinjerna visar vad kommunen vill med det befintliga 
bostadsbeståndet och hur planeringen av nya bostäder ser ut. 
 
Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i 
kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för 
alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att 
ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. 
 
Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med 
berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt 
tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig. 
 
Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under 
varje mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna 
ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige. Lag (2013:866). 
Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande 
uppgifter: 

1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av 
bostadsbeståndet, 

2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och 
3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och 

regionala mål, planer och program som är av betydelse för 
bostadsförsörjningen. 

 
Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska 
utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för 
särskilda grupper och marknadsförutsättningar. Lag (2013:866). 
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Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2018 att uppdra till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till Riktlinjer för 
bostadsförsörjning. Arbetet genomförs med extern resurs och kostnaden 
belastar kommundirektörens anslag för utveckling. 
 
Svefa AB har levererat ett utkast till Bostadsförsörjningsprogram för 
Lindesbergs kommun. Kommundirektörens ledningsgrupp har utsett 
utvecklingsstrateg vid tillväxtförvaltningen som sammankallande till en 
arbetsgrupp för Bostadsförsörjningsprogrammet.  
 
Arbetsgruppen har efter leveransen från Svefa AB arbetat in ytterligare 
perspektiv från kommunens olika förvaltningar samt arbetat fram 
övergripande mål för bostadsförsörjningen och åtgärder för hur Lindesbergs 
kommun ska nå uppsatta mål i Bostadsförsörjningsprogrammet. 
 
I arbetsgruppen ingår representanter från socialförvaltningen, barn- och 
utbildningsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, 
tillväxtförvaltningen samt Lindesbersbostäder AB. 
 
Arbetsgruppen har tagit hänsyn till inkomna remissyttranden. 
 

 

Henrik Arenvang Helena Randefelt 
Kommundirektör Utvecklingsstrateg 

 

För åtgärd: 

Utvecklingsstrateg tillväxtförvaltningen 

För kännedom: 

Socialförvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Tillväxtförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
Lindesbergsbostäder AB 
 
Bilagor: 

Bostadsförsörjningsprogram för Lindesbergs kommun 2020–2024 



 

LINDESBERGS KOMMUN 1 

 

 

 

 

 

 

Bostadsförsörjningsprogram 

Lindesbergs kommun 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategi 

›› Plan/program 

Riktlinje 

Regler och instruktioner 
  



 

LINDESBERGS KOMMUN 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum:  
För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige 
För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Tillväxtförvaltningen 
Dokumentet gäller för: Samtliga nämnder och bolag 
Dokumentet gäller till och med: 2024 
  



 

LINDESBERGS KOMMUN 3 

Innehållsförteckning 

     

Innehållsförteckning ...................................................................................................................................... 3 

Sammanfattning ............................................................................................................................................. 4 

Inledning .......................................................................................................................................................... 6 

Kommunens ansvar och målbild .................................................................................................................. 9 

Förutsättningar för bostadsbyggande ....................................................................................................... 14 

Summering och strategi .............................................................................................................................. 16 

 

 

  



 

LINDESBERGS KOMMUN 4 

Sammanfattning 

"Lindesbergs kommun ska genom nydanade insatser, byggda på tradition och erfarenhet, vara 

det naturliga valet för näringsliv och boende i Bergslagen och angränsande delar av 

Mälardalen".  

Vision Lindesberg 2025 

Lindesbergs kommun är en kommun på frammarsch, något som märks extra mycket vad 

gäller bostäder. Behov, produktion och efterfrågan av bostäder är högre än på många år.  

Detta bostadsförsörjningsprogram syftar till att verka som riktlinjer för bostadsförsörjningen 

i enlighet med lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Utöver att uppnå de 

formella lagkraven ska detta dokument att fungera som ett strategiskt styrdokument för 

kommunens långsiktiga utveckling.  

Lindesberg kommuns mål 

Lindesbergs kommuns övergripande bostadspolitiska mål är att kunna erbjuda olika typer av 

goda boendemiljöer, bostäder och livsmiljöer där det ska finnas möjlighet att välja hur man 

vill bo både utifrån önskad standard och geografiskt läge i kommunen.  

I Lindesbergs kommun ska alla ges möjlighet att växa och förverkliga sina liv. Vare sig du är 

beroende av samhällets stöd eller inte ska du gammal som ung leva ett gott och tryggt liv i 

kommunen.  

Med den vackra Bergslagsnaturen som närmsta granne är det lätt att hitta ett hem att trivas i, 

från Kloten i norr till Fellingsbro i söder. Här finns de livliga centralorterna och landsbygdens 

lugn. Här bygger vi ett hållbart samhälle som inkluderar alla människor! 

Lindesbergs kommuns utveckling 

Lindesbergs kommun har under den gångna tioårsperioden haft en svagt positiv 

befolkningsutveckling. Samtidigt som den totala befolkningen vuxit i förhållandevis låg takt 

öka tillväxttakten bland kommunens äldre. För att skapa en attraktiv bostadsmarknad krävs 

även ett utbud av varierande boende- och upplåtelseformer för övriga åldersgrupper i 

kommunen. Under de senaste tio åren har det byggts både större och mindre bostadsprojekt i 

kommunen för att möta behov och efterfrågan.  

De senaste tio åren har det skett totalt 14 856 inflyttningar till Lindesbergs kommun samt 

14 176 utflyttningar, vilket genererar ett positivt flyttnetto om 588 individer aggregerat 

under perioden, eller i genomsnitt cirka 59 personer per år. 

 

Antal in- och utflyttningar till och från Lindesbergs kommun per ettårsklasser, 2009–2018. Källa: SCB 
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Flyttnettot är positivt i samtliga åldersgrupper mellan 0–18 år samt 26–43 år, vilket kan vara 

en indikation på att Lindesberg betraktas som en attraktiv kommun för barnfamiljer.  Störst 

procentuell ökning väntas hos den äldre befolkningen, över 65 år, där befolkningen väntas 

öka med 338 individer under perioden. Även i åldersgruppen 0–18 år väntas en positiv 

befolkningstillväxt och antalet individer i gruppen väntas öka med 159 personer under det 

kommande decenniet.  

Det är ungefär lika många som pendlar in- respektive ut från Lindesbergs kommun varje dag, 

liksom ungefär lika många män som kvinnor som pendlar.  

Det upplevs att Lindesbergs kommun är en bostadsmarknad med hög och växande 

efterfrågan, särskilt i centrala delarna samt i attraktiva lägen. Exempel på detta är 

småhusmarknaden där priserna i kommunen under den senaste tioårsperioden har stigit 

med cirka 60 procent (i paritet med utvecklingen i riket som helhet). 

 

 

Prisutveckling småhus, källa: Svensk Mäklarstatistik. K/T-talet (köpeskillingskoefficienten) anger förhållandet mellan erlagd köpeskilling och 

fastighetens taxeringsvärde vid en viss tidpunkt) 

Bostadsbestånd och boendeformer 

 

FÖRDELNING AV BOSTADSBESTÅNDET I LINDESBERGS KOMMUN SAMT RIKET, 2018. KÄLLA: SCB 
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Sett till de olika boendeformerna bor omkring 68 procent av befolkningen i Lindesbergs 

kommun i småhus, cirka 21 procent i hyresrätt och knappt 8 procent i bostadsrätt. Småhus 

med äganderätt är den vanligaste boendeformen bland samtliga åldersgrupper. 

Bedömd efterfrågan 

Efterfrågan på nyproducerade bostäder bedöms av marknadsaktörer som stark främst i 
centrala Lindesberg samt till viss del i Frövi och med en mindre efterfrågan i resten av 
kommunen. som främst efterfrågas i dagsläget är radhus och prisvärda lägenheter för yngre 
medan efterfrågan på bostäder för äldre förväntas stiga kommande år.  Som på så många 
andra ställen så premieras lägen nära vatten.  
 

Inledning 

"Lindesbergs kommun ska genom nydanade insatser, byggda på tradition och erfarenhet, vara det 

naturliga valet för näringsliv och boende i Bergslagen och angränsande delar av Mälardalen".  

Vision Lindesberg 2025

Boendeplanering i en kommun handlar om att analysera och bedöma behovet av 
förändringar i bostadsutbudet. Utgångspunkten är de sammanlagda kraven och önskemålen 
från olika delar av befolkningen och hur dessa krav och önskemål bedöms att utvecklas. 

Bostadsförsörjning handlar alltså inte bara om att undersöka behovet av nya bostäder utan 

också hur man hanterar det befintliga beståndet. Det är det befintliga beståndet som utgör 

det stora utbudet. Tillskott på nybyggda bostäder underlättar rörligheten på 

bostadsmarknaden, vilket leder till att fler kan hitta den bostad som är rätt för dem. Samtidigt 

bidrar en varierad nybyggnation till att bredda utbudet av boendeformer och därmed öka 

attraktiviteten i kommunen. 

En bra bostadsförsörjning med tillgång till attraktivt boende är en av nyckelfrågorna för en 

expanderande kommun. Kommunen har det övergripande ansvaret att se till att det finns 

goda bostäder för alla i kommunen. 

Lindesbergs kommun har ett starkt näringsliv och ett rikt föreningsliv, båda bidrar till en 

naturlig inpendling. Därför är det viktigt att kunna erbjuda attraktiva bostäder till potentiella 

inflyttare. Lika viktigt är det att ombesörja möjligheter för befintliga kommuninnevånarna att 

byta boendeform och boendeplats inom kommungränsen. 

En god boendemiljö handlar inte bara om själva bostaden utan också i stor utsträckning om 

miljön runt omkring. Det ska finnas goda boendemiljöer för alla, oavsett ålder, kön, etnisk och 

kulturell bakgrund eller funktionsnedsättning. Klimatförändringarna ställer dessutom allt 

större krav på att ett hållbart samhälle planeras och byggs. 

Strategisk markpolitik och god planberedskap är kommunens nycklar för att uppnå en god 

bostadspolitik. Tydliga ägardirektiv till kommunens bostadsbolag är av stor vikt då bolaget är 

en viktig motor för kommunens utveckling av bostäder, vilket är vanligt i kommuner av 

Lindesbergs storlek. 

Kommunen har sedan tidigare arbetat fram och antagit riktlinjer för bostadsförsörjning. 

Genom detta bostadsförsörjningsprogram erbjuds en utökad analys där förankring och dialog 

varit viktigt som beslutsunderlag för bostadsplanering i kommunen.
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Bakgrund och syfte 

Bakgrund 

Lindesbergs kommun har under den gångna tioårsperioden haft en svagt positiv 

befolkningsutveckling. Samtidigt som den totala befolkningen vuxit i förhållandevis låg 

takt ökar tillväxttakten bland kommunens äldre. Under det senaste decenniet har 

antalet invånare som är 65 år eller äldre ökat med nästan 1 000 personer, medan 

kommunen som helhet ökat med knappt 500 invånare. Även framöver väntas den 

största delen av befolkningstillväxten ske i den äldre åldersgruppen, vilket ställer krav 

på kommunal planering och att förutsättningar skapas för lämpliga boendeformer för 

kommunens äldsta. 

För att skapa en attraktiv bostadsmarknad krävs även ett utbud av varierande boende- 

och upplåtelseformer för övriga åldersgrupper i kommunen. Under de senaste tio åren 

har det byggts både större och mindre bostadsprojekt i kommunen. Ett tillskott av 

bostäder som möter den efterfrågan som finns ger upphov till flyttkedjor som 

exempelvis gör att äldre som är bosatta i villor kan flytta till mindre men centralt 

belägna lägenheter med god tillgång till service och kommunikationer och det befintliga 

beståndet kan på så vis nyttjas bättre. 

Underlag i detta bostadstadsförsörjningsprogram är dels tillgänglig statistik och 

analyser och dels sammanställning från genomförda intervjuer med ett antal 

nyckelpersoner i Lindesbergs kommun. Resultat från dessa källor är att Lindesbergs 

kommun märker av ett ökat intresse från byggbolag och fastighetsutvecklare. 

Kommunen får idag förfrågningar från byggherrar som är intresserade av att utveckla 

nya projekt, både för verksamheter och framförallt för bostäder. Med det ökade 

intresset läggs nu ytterligare fokus på hur kommunen kan utvecklas på bästa sätt med 

ett ökat byggande med fortsatt ambition om hög kvalitet och trivselfaktor i 

samhällsbyggandet.  
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Syfte 

Det nu framtagna bostadsförsörjningsprogrammet syftar till att verka som riktlinjer för 

bostadsförsörjningen i enlighet med lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.  

Bilagt till programmet finns analyser kring befolkningens utveckling och 

sammansättning, bostadsbyggande och utveckling på bostadsmarknaden samt 

resonemang kring framtida bostadsbehov. Dessa utgör planeringsförutsättningar samt 

grund för bedömning av behov och efterfrågan. 

Utöver att uppnå de formella lagkraven syftar detta dokument att fungera som ett 

strategiskt styrdokument för kommunens långsiktiga utveckling. Programmet syftar 

också till att visa på viktiga insatsområden och peka på trender med bäring på 

bostadsförsörjningsfrågan. Bostadsförsörjningsprogrammet har som syfte att fastställa 

de mål och riktlinjer för bostadsförsörjning som ska gälla i kommunen.  

Dokumentet ska: 

 Vara utgångspunkt när nya planeringsdirektiv ska beslutas 
 Vara informationsbärare mot marknad och allmänhet 
 Utgöra ett beslutsunderlag för agerande i bostadsfrågor för olika aktörer 
 Samverka med andra kommunala relevanta planer och program   
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Kommunens ansvar och målbild 

Kommunernas bostadsförsörjningsansvar 

Bestämmelserna kring kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen regleras i lag 

(2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar och innebär bland annat att: 

”1 § Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet 

med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda 

bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen 

förbereds och genomförs. Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen 

samråda med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt 

tillväxtarbete i länet och andra regionala organ ges tillfälle att yttra sig. 

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje 

mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer 

upprättas och antas av kommunfullmäktige.  

2 § Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande uppgifter:  

1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,  

2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och  

3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och 

program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. 

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av 

efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och 

marknadsförutsättningar. Lag (2013:866).” 

Nationella mål 

Enligt Boverket (’Bostadsmarknad och byggande’, 2014-10-23) är målet för bostads-

marknadspolitiken: 

”Långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett 

utbud av bostäder som svarar mot behoven.”  

Boverket inkluderar mål för bostadsmarknadspolitiken på nationell nivå till att även 

överväga möjligheterna att stärka hyresrättens ställning, underlätta för studenter och 

unga, och bredda stödet för boendelösningar för äldre. 
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Regionala mål 

Region Örebro län lyfter i ”Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län, Regional 

utvecklings-strategi 2018–2030” att bostadsförsörjning och attraktiva miljöer är ett av 

tio prioriterade områden. För detta område anges att målen är att: 

”Etablera en regional planering för bostadsförsörjning med gemensamma målbilder och 

ökad samverkan. Förbättra förutsättningarna för bostadsbyggande vid en växande 

befolkning och som en utvecklingsfaktor vid en minskande befolkning. Skapa en gemensam 

plattform för bostadssökande för att kunna erbjuda en mångfald av alternativ oberoende 

av kommungränser. 

Det önskvärda läget är att år 2030 är bostadsmarknaden i balans i hela länet. Vi kan 

erbjuda olika typer av goda boendemiljöer, bostäder och livsmiljöer och det är lättare för 

arbetsgivarna att attrahera arbetskraft med rätt kompetens. Vi har skapat förutsättningar 

för boende där befolkningen ökar och förutsättningar för befolkningsutveckling där 

befolkningen åldras och minskar. Kommunerna är, och har varit, mycket aktiva och gett 

bostadsmarknaden så goda förutsättningar som möjligt. De nya bostäderna är byggda på 

ett miljövänligt sätt, de är energieffektiva och håller god arkitektonisk kvalitet.” 
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Vision 2030 

Lindesbergs kommuns övergripande bostadspolitiska mål är att kunna erbjuda olika 

typer av goda boendemiljöer, bostäder och livsmiljöer där det ska finnas möjlighet att 

välja hur man vill bo både utifrån önskad standard och geografiskt läge i kommunen.  

I Lindesbergs kommun ska alla ges möjlighet att växa och förverkliga sina liv. Vare sig du 

är beroende av samhällets stöd eller inte ska du gammal som ung leva ett gott och tryggt 

liv i kommunen.  

Med den vackra Bergslagsnaturen som närmsta granne är det lätt att hitta ett hem att 

trivas i, från Kloten i norr till Fellingsbro i söder. Här finns de livliga centralorterna och 

landsbygdens lugn. Här bygger vi ett hållbart samhälle som inkluderar alla människor! 

 

 

”Lindesbergs kommun ska genom nydanande insatser, byggda på tradition och erfarenhet, vara det 

naturliga valet för näringsliv och boende i Bergslagen och angränsande delar av Mälardalen” 

      Vision 2030 
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Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av 

bostadsbeståndet 

Attraktiv boendekommun 

 

Mål: Lindesbergs kommun ska planlägga så att det finns en god planreserv av 

detaljplanelagd mark för bostäder och genom ett kontinuerligt utbud av attraktiva tomter 

och bostäder liksom social och teknisk infrastruktur vara ett starkt alternativ som 

boendekommun. 

 

Åtgärder 2020–2024: 

 Framtagande av markstrategi för att möta efterfrågan på attraktiva tomter och 

bostäder 

 Förbättra planeringsunderlag inför beslut samt peka ut områden som är 

intressanta för framtida exploatering och satsningar 

 Tillskapa 20 stycken klara villatomter mellan åren 2020–2022, främst i de mest 

efterfrågade områdena. 

 Tillskapa 5 stycken planlagd tomt för flerbostadshus mellan åren 2020–2022, 

främst i de mest efterfrågade orterna. 

 Fördjupad översiktsplan för Lindesberg ska vara antagen senast 2023 
 Investera för att möjliggöra för invånare att bo kvar i kommunens alla orter, samt 

locka potentiella invånare att välja andra orter än centralorten som bostadsort. 

Exempelvis investeringar i infrastruktur, parker, belysning samt gång- och 

cykelvägar. 

 Långsiktig planberedskap inom socialförvaltningen utifrån gällande lagstiftning 

 

Mål: Lindesbergs kommun ska bevara och utveckla smidiga processer för planläggning, 

markanvisning och bygglov  

 

Åtgärder 2020–2024: 

 Fortsatt arbete med korta handläggningstider och extern information 

 Ta fram projektmodell för exploateringsprojekt i Lindesbergs kommun 

 Stärka och effektivisera bygglovsprocessen 

 

Mål: Lindesbergs kommun ska stärka marknadsföringen av Lindesbergs kommun som en 

attraktiv boendekommun 

 

Åtgärder 2020–2024: 

 Tydlig marknadsförings- och kommunikationsstrategi gällande Lindesberg som 

boendekommun men även Lindesberg som pendlingskommun 
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Mångfald och variation i boendealternativ 

 

Mål: Lindesbergs kommun motverkar boendesegregation genom att stimulera till ett 

allsidigt bostadsbyggande i alla områden vad gäller upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar 

och hustyper, som motsvarar invånarnas behov. 

 

Åtgärder 2020–2024: 

 Lindesbergsbostäder AB leder projektet Framtidens stadsdel där flera olika 

delprojekt blir viktiga insatser för att nå uppsatta mål, både kopplat till attraktiv 

kommun samt mångfald och variation i boendemiljön. 

 Skapa flyttkedjor genom bland annat nybyggnationer men även utveckling av det 

befintliga bostadsbeståndet 

 

Mål: Lindesbergs kommun ska locka en mångfald av byggaktörer till Lindesbergs 

kommun. Fler aktörer resulterar i ett mer omfattande bostadsbyggande, ett ökat intresse 

för bostadsmarknaden i kommunen och större mångfald bland de nybyggda bostäderna. 

 

Åtgärder 2020–2024: 

 Stärka relationer med privata aktörer och privata byggherrar och verka för en 

god dialog med Lindesbergs kommuns fastighetsägare och marknadsaktörer 

 Marknadsföra Lindesbergs kommun som en etableringskommun i olika forum, 

exempelvis mässor och exploatörsnätverk 

 Marknadsföra Lindesbergs kommun som en attraktiv boendekommun 

 
Uppföljning av mål och åtgärder 

 
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat mark- 

och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls 

samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas.  

Kommundirektörens ledningsgrupp har utsett en kommunövergripande arbetsgrupp 

som ska arbeta med att planera för måluppfyllelsen i Bostadsförsörjningsprogrammet 

samt uppföljning och utvärdering. Arbetsgruppen ansvarar även för eventuell revidering 

av planeringsförutsättningarna. I arbetsgruppen ingår representanter från alla 

kommunala förvaltningar samt det kommunala bostadsbolaget LIBO. 

För att kunna mäta och följa upp hur utvecklingen går kommer aktiviteter och 

uppföljningsindikatorer att redovisas till kommunstyrelsen. Mål och åtgärder kommer 

följas upp utifrån vilka kommunala förutsättningar som finns för att arbeta med 

bostadsförsörjningsfrågor samt vilka nationella institutionella ramverk som påverkar 

detta. 
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I bilagan till programmet redovisas de analyser som ligger till grund får 

målskrivningarna och även för handlingsplanen. Det innefattar 

planeringsförutsättningar och analyser som berör demografi, bostadsbrist, befintligt 

bostadsbehov, framtida bostadsefterfrågan samt rörligheten på bostadsmarknaden. 

Utöver detta beskrivs även bostadsbehoven för särskilda grupper. 

 

Dessa planeringsförutsättningar är av stor vikt för att kommunstyrelsen ska kunna 

fullfölja sin ledningsfunktion gällande bostadsförsörjningen. Därför kommer en 

handlingsplan att utarbetas av den kommunövergripande arbetsgrupp utifrån 

planeringsförutsättningarna för att kunna möta de kommunala målen och åtgärderna. 

Statistiken bör, där det är möjligt, uppdateras minst vartannat år för att kunna hålla 

handlingsplanen aktuell utifrån behov och efterfrågan.  

 

Förutsättningar för bostadsbyggande 

God planberedskap 

Alla kommuner har en både direkt och indirekt påverkan på marknaden för bostäder 

genom det kommunala planmonopolet där det sker en planläggning av mark och vatten 

enligt plan- och bygglagen. En god planberedskap, inklusive en aktuell översiktsplan, 

detaljplaner och fördjupningsplaner, är en viktig förutsättning för att 

bostadsförsörjningsarbetet ska fungera. Lindesbergs kommun har en nyligen antagen 

översiktsplan och arbetar löpande med att upprätthålla en god planberedskap. 

Vidare krävs det ofta en bra dialog mellan ansvariga tjänstemän och marknadens 

aktörer.  Det åligger kommunen att prioritera och ställa krav, till exempel genom 

anvisningar och exploateringsavtal, för att säkra en bostadsförsörjning i linje med de 

politiska målen och ambitionerna.  

Relaterade dokument 

Utöver detta dokument finns flertalet andra styrande dokument i kommunen som har 

inverkan på bostadsförsörjningsfrågorna. De dokument som är närmst kopplat till detta 

bostadsförsörjningsprogram är antagna riktlinjer för markanvisningar i enlighet med ny 

lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar (SFS 2014:899) har trätt i kraft den 1 

januari 2015. Den nya lagen innehåller bestämmelse om riktlinjer för markanvisningar. 

2 § En kommun ska anta riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla 
kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden 
för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar 
samt principer för markprissättning.  

En kommun som inte genomför några markanvisningar är inte skyldig att anta sådana 

riktlinjer. 

Vidare ändrades den 1 januari 2015 plan- och bygglagen (PBL). En ny bestämmelse 

infördes gällande riktlinjer för exploateringsavtal som säger att en kommun som avser 

att ingå exploateringsavtal ska anta riktlinjer för dessa avtal. Lindesbergs kommun har 

därför arbetat fram nya riktlinjer även för exploateringsavtal.  
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Detta program läses också lämpligen även tillsammans med bland annat översiktsplan 

för Lindesbergs kommun från 2019 (Dnr AKK2016/433).  

Andra viktiga förutsättningar 

Boverket lyfter i sin exempelsamling upp kommuner som arbetat på ett bra sätt med 

bostadsförsörjningsprogram ett flertal förutsättningar för att bostadsmarknaden ska 

fungera och som en kommun har möjlighet att påverka till en varierande grad. Vi vill här 

nämna följande som berör Lindesbergs kommun (text hämtat från Boverkets hemsida).  

Flyttkedjor 

En viktig del av en fungerande bostadsmarknad är att det finns rörlighet. En rörlig 

marknad skapar goda förutsättningar för att invånarna ska kunna byta bostad när deras 

liv förändras och en annan typ av bostad passar bättre. Till exempel, ett pensionerat par 

säljer sin villa för att flytta till en mindre bostadsrättslägenhet. En familj lämnar sitt 

radhus för att flytta in i villan, och ett ungt par som bestämt sig för att flytta ihop lämnar 

varsin hyresrättslägenhet för att flytta in i det nu lediga radhuset. Detta är ett exempel 

på en flyttkedja, och visar hur tillkomsten av en bostadsrättslägenhet på marknaden kan 

få till följd två lediga hyresrätter. 

Vakansgrad och Bostadskö 

Det behöver finnas en viss andel lediga hyreslägenheter för att möjliggöra rörelse på 

bostadsmarknaden inom en kommun. Enligt Boverket kan den vakansgrad som behövs 

ligga mellan 1 och 3 % av lägenhetsbeståndet. Tillämpningen av ett kösystem kan bidra 

till ett snabbare och smidigare system för att fördela de bostäder som finns på 

marknaden, men fungerar också som en indikator för graden av bostadsbrist. 

Betalningsvilja och betalningsförmåga 

Betalningsviljan och betalningsförmågan hos de som bor i kommunen behöver matcha 

de priser som efterfrågas av hyresvärdar och säljare.  

Tillgänglighet 

Det behöver finnas lägenheter på bostadsmarknaden som är tillgängliganpassade och 

som utgör ett attraktivt alternativ för äldre. Om det finns tillgängliga lägenheter ökar 

chansen att äldre flyttar från sina villor, vilket därmed bidrar till rörlighet på 

marknaden.  

Samarbete mellan kommunen och det kommunala bostadsbolaget 

Kommunen har möjlighet att påverka både nyproduktion av bostäder och förvaltning av 

det befintliga beståndet genom det kommunala bostadsbolaget. Genom ägardirektiv till 

bolaget kan kommunen ställa krav och ge uppdrag som styr bolagets agerande för att 

verka för de strategier som kommunen beslutat om. 

Kommunal service och kommunikationer 

God kommunal service och kommunikationer, så som barnomsorg, handel, 

kollektivtrafik och IT-infrastruktur, är viktigt både för att locka nya människor att 

bosätta sig i kommunen och för att få byggherrar att vilja investera. Genom att fokusera 
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bostadsförsörjningen på att bättre utnyttja det befintliga beståndet och förtäta 

bebyggelsen i tätorterna kan kommunen försörja ett ökat antal av bostäder genom 

befintliga kommunikationer och kommunal service. Resurser bör i första hand läggas på 

att underhålla och utveckla det befintliga nätverket, istället för dyra investeringar i ny 

infrastruktur. Detta gynnar alla invånare som bor i berörda områden och inte bara 

nyinflyttade i nyskapade områden. 

Kommunalt stöd i bostadsfrågor 

Kommunen behöver även ta ansvar för att det finns stöd till grupper som har svårt att ta 

sig in på bostadsmarknaden. Detta kan ske till exempel genom bidrag, kommunala 

hyresgarantier eller kommunala hyreskontrakt. 

Summering och strategi 

Kommunens eget arbete 

Ett mer kommunalt proaktivt arbete med tydligare utdelning av ansvar bedöms skapa 

mervärden. De kommunala fördelarna med korta pendlingsavstånd och vackra 

vattennära lägen behöver kommuniceras tydligare.  För att nå de av kommunen 

uppsatta målen för bostadsförsörjning är förutsättningar kommunal ekonomi i balans, 

bättre samarbete samt en tydligare strategiarbete. Tydlighet kring hantering av 

exploateringskostnader (infrastruktur) och i viss mån tydliga spelregler för 

markanvisningar bör eftersträvas ytterligare. Ökad transparens över hur kommunen 

hanterar exploateringsfrågor och ibland en snabbare hantering är önskvärt.  

Befolkningsutveckling 

Befolkningsutvecklingen i kommunen har under de senaste åren varit svagt positiv och 

även framöver väntas en positiv befolkningsutveckling främst för åldersgruppen äldre, 

+65 år. Flyttströmmar, befolkningsprognoser och boendestatistik tyder sammantaget på 

ett ökat behov av bostäder inom främst hyresrätter och småhus samt anpassade boende 

för äldre. I reella termer väntas störst befolkningsökning bland kommunens äldsta vilket 

innebär att förutsättningar behöver skapas för bostäder som möter efterfrågan inom 

denna åldersgrupp. Strategi för att hantera och motverka demografiska förändringar bör 

beaktas med hänsyn till kommande bostadsbyggande.   

Bedömd efterfrågan på bostäder 

Efterfrågan på bostäder inom de mer centrala delarna av kommunen bedöms i dagsläget 

som god. Inom de centrala delarna finns primärt en efterfrågan på hyresrätter och 

bostadsrätter i flerbostadshus, medan efterfrågan på dessa boende- och 

upplåtelseformer är mycket liten i resterande delar av kommunen. Inom dessa delar 

bedöms efterfrågan istället till största del vara småhus med äganderätt. Resultat från 

intervjuer med marknadsaktörer samt tillgänglig statistik tyder stabil efterfrågan på 

bostäder. Mest attraktiva områden för bostäder bedöms vara Lindesberg centralort eller 

i Frövi, småhustomter även i kransorter.  
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Nyproduktion 

Nyproduktionstakten i kommunen har det gångna decenniet, tack vare ett stort tillskott 

under de senaste åren, motsvarat det behov som befolkningstillväxten gett upphov till 

relativt väl. Framgent väntas befolkningen i kommunen de facto minska, vilket innebär 

att effektivt nyttjandet av befintligt bestånd torde kunna lösa delar av bostadsbehovet. 

Prisutveckling och investeringsintresse 

Prisutvecklingen på småhusmarknaden har under de senaste åren varit starkt positiv 

och i dagsläget uppgår priset för en genomsnittsvilla till drygt 1,1 miljoner kronor (1,7 

miljoner kronor i centralorten). Trots en god prisutveckling är differensen mellan 

successionspriser och bedömda nyproduktionspriser fortsatt stor, vilket till viss del 

torde hämma intresset för exploatering. Investeringsintresset bland fastighetsägare och 

bostadsutvecklare bedöms som förhållandevis gott, hänsyn taget till kommunens och 

stadens storlek. Differensen mellan hyresnivåer och bostadsrättspriser i befintligt 

bestånd ses dock som en risk som försvårar för nyproduktion. Den största efterfrågan 

bedöms främst finnas för mindre förtätningsprojekt inom centrala delar och områden i 

vattennära läge. 

Strategi 

Kommunalt arbetssätt 

Kommunen ska verka för en god planberedskap och ökat samarbete mellan olika 

aktörer. I detta arbete ingår översyn av strategiarbete och prioriteringar. En fungerande 

markpolitik är en förutsättning för framtida arbete.  

Ökad marknadsföring 

Lindesbergs kommun kommer fokusera på att tydligare kommunicera och 

marknadsföra kommunens fördelar som verkar för ett ökat bostadsbyggande: korta 

pendlingsavstånd, vackra och vattennära områden  

Förädla och förtäta stadskärnan 

Då Lindesbergs stadskärna till huvudsak består av exploaterad mark torde 

nyckelfaktorn vara att främja förtätningsprojekt inom exploaterade fastigheter, 

exempelvis genom mindre om- och tillbyggnader eller inom lågexploaterade fastigheter. 

Stadskärnan kan förädlas genom centrumutveckling och att utveckla en attraktiv och 

levande stadskärna idag men som också kan utvecklas för framtiden. För att ta tillvara 

på de goda värden och möjligheterna som Lindesberg har med sin vackra stadskärna är 

det gemensamma arbetet mellan aktörer en förutsättning (Levande stadskärnor Dnr 

2019/78). 

Ta tillvara på marknadsläget 

Efterfrågan på både byggbar mark och enskilda bostäder, såväl hyresrätter som 

bostadsrätter, bedöms i nuläget som mycket hög inom centrumnära lägen. 

Förutsättningar torde finnas för att öka inslaget av bostadsrättslägenheter inom de 

centrala delarna, något som bedöms saknas. 
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Prioritera flerbostadshus i de centrala delarna av staden och småhusbebyggelse i 

halvcentrala delar 

Det bedöms i dagsläget finnas en hög efterfrågan på bostäder i flerbostadshus i 

centrumnära lägen, såväl bostadsrätter som hyresrätter, medan efterfrågan inom 

segmentet bedöms som mycket liten inom övriga delar av kommunen. 

Bygg ut i takt med ökad efterfrågan i övriga kommunen 

Prisstatistik och övergripande bedömning indikerar stark efterfrågan i centrala 

Lindesberg och även Frövi medan efterfrågan på bostäder inom övriga delar av 

kommunen inte bedöms finnas i samma utsträckning, hänsyn taget till en förmodad hög 

risk och dålig exploateringsekonomi. 

Skapa attraktiva boendealternativ för äldre i centrala, strategiska lägen 

Antalet invånare över 65 år kommer, enligt tillgänglig befolkningsprognos, att öka 

stadigt under de kommande åren. I syfte att skapa flyttkedjor bör attraktiva bostäder för 

denna målgrupp skapas inom strategiska lägen, exempelvis med närhet till service och 

kommunikationer. Bristen på centralt belägna bostäder med hiss bedöms i dagsläget 

vara ett problem. 

 

 



BILAGA 2020 – Planeringsförutsättningar, behov och efterfrågan 

Lindesbergs kommuns utveckling 

Befolkningsutveckling 

Lindesbergs kommun har under den gångna tioårsperioden haft en svagt positiv 

befolkningsutveckling. Antalet invånare har ökat med totalt 476 individer under 

decenniet och vid utgången av 2019 uppgick den totala befolkningsmängden i 

kommunen till 23 588 personer. Den årliga befolkningstillväxten har varierat mellan  

-0,6 och 1,2 procent med ett medelvärde om 0,2 procent per år och en total 

befolkningsökning om 2,3 procent under perioden. Detta kan jämföras med 

befolkningstillväxten i Sverige som helhet som under samma period varierat mellan 0,7 

och 1,5 procent per år med ett genomsnitt kring 1,0 procent och en total tillväxt om 9,7 

procent. 

 
Befolkningsutveckling i Lindesbergs kommun, 2009–2018. Källa: SCB 

Vad gäller kommunens invånare i arbetsför ålder 19–64 år har denna del av 

befolkningen minskat med 500 personer, en minskning motsvarande 3,8 procent. 

Samtidigt har den äldre delen av befolkningen, antalet personer över 65 år, ökat med 

18,9 procent vilket motsvarar en ökning med 927 individer. Vad gäller den yngre delen 

av befolkningen, personer mellan 0 och 18 år, så har antalet individer ökat från 4 907 till  

5 075 personer, vilket innebär en ökning om 0,4 procent. 

 

Ålder Antal 2009 Antal 2019 Förändring (antal) Förändring (procent) 

0–18 år 4 925 5 052 127 2,6% 

19–64 år 13 192 12 692 -500 -3,8% 

65+ 4 907 5 834 927 18,9% 
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Åldersfördelning 

Lindesbergs kommun består av en förhållandevis stor andel äldre invånare jämfört med 

riket som helhet. I samtliga åldersgrupper över 50 år är andelen invånare i Lindesbergs 

kommun högre än i riket som helhet. Det motsatta gäller samtliga åldersgrupper 

(bortsett från 10–19 år) under 49 år. 

 

 
Åldersfördelning i Lindesbergs kommun, 2019. Källa: SCB 

Flyttströmmar 

De senaste tio åren har det skett totalt 14 864 inflyttningar till Lindesbergs kommun 

samt 14 276 utflyttningar, vilket genererar ett positivt flyttnetto om 588 individer 

aggregerat under perioden Det ger ett genomsnitt på cirka 59 personer per år. 
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Antal in- och utflyttningar till och från Lindesbergs kommun per ettårsklasser, 2010–2019. Källa: SCB 

Största delen av de som flyttar till kommunen är mellan 20 och 29 år och åldersgruppen 

står tillsammans för cirka en tredjedel av det totala inflödet under perioden. Vanligaste 

åldern att flytta från kommunen är i liknande ålder, mellan 19 och 29 år. Åldersgruppen 

står för drygt 40 procent av alla utflyttningar under de senaste tio åren. 

Flyttnettot är positivt i samtliga åldersgrupper mellan 0–18 år samt 26–43 år, vilket kan 

vara en indikation på att Lindesberg betraktas som en attraktiv kommun för 

barnfamiljer. Diagrammet ovan illustrerar också att flyttnettot är negativt inom samtliga 

åldersgrupper mellan 19–25 år, vilket indikerar att det är vanligt att flytta ifrån 

Lindesberg i samband med eftergymnasiala utbildningar. 

I tabellen nedan redovisas befolkningsnettot inom kommunen under den senaste 

tioårsperioden uppdelat på födelsenetto, inrikes samt utrikes flyttnetto. Statistiken visar 

att de senaste årens befolkningsökningen härrör från ett stort utrikes flyttnetto samt att 

inrikes flyttnetto varit negativt under varje enskilt år under perioden. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Befolkningsnetto 5 74 -129 197 93 293 182 -131 -38 13 

Födelsenetto -54 -16 -88 -47 -16 -26 3 -34 31 -40 

Flyttnetto (inrikes) -242 -228 -409 -430 -547 -377 -568 -601 -330 -148 

Flyttnetto (utrikes) 299 320 369 674 630 678 747 484 267 200 

 

Födelsenetto, inrikes- samt utrikes flyttnetto i Lindesbergs kommun, 2009–2018. Källa: SCB 

Befolkningsprognos 

Enligt kommunens egen befolkningsprognos (framtagen i mars 2020) väntas 

befolkningen i kommunen fram till utgången av 2028 öka med 1,2 procent, motsvarande 

drygt 288 invånare. 



Befolkningsprognos för Lindesbergs kommun, 2019–2027 Källa: Lindesbergs kommun 

Hushållsstruktur 

Hushållsstrukturen i kommunen speglar riksgenomsnittet relativt väl. Andelen hushåll 

med två personer är något högre i Lindesbergs kommun samtidigt som inslaget av 

större hushåll är något mindre än i riket som helhet. Andelen ensamhushåll är i paritet 

med övriga riket. 

  Antal hushåll Andel av hushållen Andel riket 

1 person 4 431 39,8% 39,8% 

2 personer 3 756 33,8% 30,3% 

3 personer 1 209 10,9% 11,7% 

4 personer 1 117 10,0% 11,7% 

5 personer 365 3,3% 4,2% 

6 personer 140 1,3% 1,3% 

7+ personer 103 0,9% 0,9% 

Totalt 11 121   

Hushållsstruktur, 2019. Källa: SCB 

Hushållens ekonomi 

Medelinkomsten i Lindesbergs kommun uppgick under 2018 till drygt 286 900 kronor, 

vilket är klart lägre än snittet för såväl Örebro län som riksgenomsnittet. 

Ålder Lindebergs kommun Örebro län Riket 

20–24 år 194,3 164,5 165,2 

25–29 år 249,1 244,7 253,1 

30–44 år 306,5 324,4 351,4 

45–64 år 349,2 369,0 397,4 

65+ år 237,1 241,8 255,6 

Totalt 20+ år 286,9 294,7 318,2 

Medelinkomst (tkr), 2018. Källa: SCB 

Andelen arbetslösa i Sverige, mätt som andel öppet arbetslösa och sökande i program 

med aktivitetsstöd i förhållande till den registerbaserade arbetskraften, har under de 
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senaste åren minskat och uppgick 2019 till 7,0 procent, samma nivå som 2018. 

Arbetslösheten i Lindesbergs kommun uppgick i slutet av 2019 till 7,7 procent enligt 

Arbetsförmedlingens statistik, vilket är lite högre jämfört med läns- och rikssnitt. Även 

ungdomsarbetslösheten är högre jämfört med både Örebro län och riket som helhet. 

Jämfört med föregående år har arbetslösheten i Lindesbergs kommun ökat.  

  Samtliga 16–64 år  Ungdomar 18–24 år  

  2018 2019 2018 2019  

Lindesbergs kommun  7,3%  7,7%  9,3%  10,4%  

Örebro län  7,2%  7,4%  9,4%  9,2%  

Riket  7,0%  7,0%  8,9%  8,6%  

Arbetslöshet, 2018–2019. Källa: Arbetsförmedlingen 

In och utpendling 

Det anges av många intervjuade att det är enkelt att pendla till och från Lindesberg, 

tåget vinner till och med över bilen på sträckan Lindesberg - Örebro. Nedan är 

ungefärliga pendlingstider till och från Lindesberg (källa Google Maps).  

 Restider i minuter  

 Buss/Tåg Bil 

Lindesberg-Örebro 28 39 

Lindesberg-Nora  25 

Lindesberg-Kopparberg 26  

Lindesberg-Karlskoga  60 

Lindesberg-Västerås 100 (1 byte) 84 

 

 

 In och utpendling (SCB 2018) 

 Inpendlare Utpendlare 

Hela kommunen  2 642 2 828 

Män  1 408 1 685 

Kvinnor  1 234 1 143 

 

Att notera är att det är ungefär lika många som pendlar in respektive ut från 

Lindesbergs kommun varje dag, liksom ungefär lika många män som kvinnor som 

pendlar. Bra kommunikationer bedöms attrahera boende, något som upplevs svagt 

marknadsfört från kommunens sida vid intervjuer. Inpendling bör hanteras och beaktas 

tydligare. 

 



 

Marknadsförutsättningar 

Bostadsbestånd och boendeformer 

Inom Lindesbergs kommun finns, enligt SCB:s statistik, omkring 11 980 bostäder varav 

cirka 7 180 är småhus Omkring 4 040 bostäder utgörs av flerbostadshus och resterande 

6 procent utgörs av övriga hus och specialbostäder. Nedan redovisas boendeformer i 

procent. I förhållande till riket som helhet utgör småhus en relativt stor andel av 

bostadsbeståndet, medan andelen flerbostadshus utgör en relativt liten andel.  

 

FÖRDELNING AV BOSTADSBESTÅNDET I LINDESBERGS KOMMUN SAMT RIKET, 2018. KÄLLA: SCB 
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Sett till de olika boendeformerna bor omkring 68 procent av befolkningen i Lindesbergs 

kommun i småhus, cirka 21 procent i hyresrätt och knappt 8 procent i bostadsrätt. 

Småhus med äganderätt är den vanligaste boendeformen bland samtliga åldersgrupper. 

En större tydlighet kring andel invånare inom respektive boendeform i de olika 

åldersgrupperna illustreras i diagrammet nedan. Statistiken ger enbart en 

ögonblicksbild men indikerar stora flyttströmmar till äganderätt i småhus från övriga 

boendekategorier i åldersgrupperna 30–39 samt 40–49 år. Detta stöds även av 

genomförda intervjuer där många anger att man tidigt går från hyresrätt till småhus. 

Andelen boende i småhus minskar sedan i takt med att befolkningen åldras samtidigt 

som andelen boende i flerbostadshus och specialbostäder ökar från det att invånarna i 

kommunen fyllt 60 år. 

 

Andel invånare per boendeform i Lindesbergs kommun, 2018. Källa: SCB 

Nyproduktion 

I nedanstående tabell redogörs för nyproduktionen av bostäder i Lindesbergs kommun 

mellan 2009 och 2018. Det totala antalet färdigställda bostäder under perioden uppgår 

till 258, varav majoriteten av nyproduktionen skett i flerbostadshus och resterande i 

småhus. Bortsett från 22 bostadsrätter under 2018 har samtliga bostäder i 

flerbostadshus utgjorts av hyresrätter. 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 

Medel 

Flerbostadshus 0 0 22 0 0 4 0 85 0 92   20 

Småhus 6 4 4 4 2 6 5 8 11 5   6 

Totalt 6 4 26 4 2 10 5 93 11 97   26 

Färdigställda bostäder i Lindesbergs kommun efter byggnadstyp, 2009–2018. Källa: SCB 

 

I Bostadsmarknadsenkäten 2018 uppger Lindesbergs kommun att det i dagsläget råder 

ett underskott på bostäder i hela kommunen samt att situationen med bostadsbrist 

väntas kvarstå, åtminstone de tre närmaste åren. Förväntat antal påbörjade bostäder 
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under 2018 uppgick till omkring 101, varav 86 i flerbostadshus och 15 i småhus. Under 

2019 prognostiseras 51 bostäder påbörjas, varav 36 i flerbostadshus och 15 i småhus. 

Bostadshyresmarknaden  

I Lindesbergs kommun finns ett fåtal större aktörer på bostadshyresmarknaden, där det 

kommunala bolaget Lindesbergsbostäder (LIBO) är det största med drygt 1 300 

lägenheter. Andra större bolag är Akka Egendom, Samuel Karlsson Fastigheter och 

Byggnadsfirman Lund. Vakansgraden bedöms överlag som låg. Inom LIBO:s bestånd 

uppgår vakansgraden till under två procent, varav merparten av de lediga lägenheterna 

är under renovering.  

Bostadsrättsmarknaden 

Under 2018 genomfördes cirka 100 bostadsrättsaffärer inom kommunen, varav cirka 80 

procent av dessa berörde objekt i Lindesbergs tätort. Priserna i tätorten uppgick under 

året till mellan cirka 2 700 och 13 400 kronor per kvadratmeter (med ett genomsnitt om 

cirka 7 500 kronor per kvadratmeter) eller mellan cirka 145 000 och 1 310 000 kronor 

per objekt (med ett genomsnitt om cirka 520 000 kronor). Priserna är generellt något 

högre i västra delarna av tätorten. 

Drygt 20 bostadsrättsaffärer har under det gångna året genomförts i Frövi till priser 

som uppgått till mellan cirka 2 900 och 12 700 kronor per kvadratmeter (med ett 

genomsnitt om cirka 5 500 kronor per kvadratmeter) eller mellan cirka 130 000 och 

910 000 kronor per objekt (med ett genomsnitt om cirka 410 000 kronor). 

Småhusmarknaden 

 

Prisutveckling småhus, källa: Svensk Mäklarstatistik. K/T-talet (köpeskillingskoefficienten) anger förhållandet mellan erlagd 

köpeskilling och fastighetens taxeringsvärde vid en viss tidpunkt) 

Under 2018 genomfördes cirka 300 småhusaffärer inom kommunen, varav cirka 25 

procent av dessa berörde objekt i Lindesbergs tätort. Priserna i tätorten uppgick under 

året till mellan cirka 5 700 och 39 100 kronor per kvadratmeter (med ett genomsnitt om 

cirka 13 700 kronor per kvadratmeter) eller mellan cirka 320 000 och 4 300 000 kronor 

per objekt (med ett genomsnitt om cirka 1 700 000 kronor). Sett till kommunen som 
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helhet uppgår priserna i snitt till mellan cirka 300 och 40 200 kronor per kvadratmeter 

(med ett genomsnitt om cirka 10 000 kronor per kvadratmeter) eller mellan cirka 

65 000 och 5 000 000 kronor per objekt (med ett genomsnitt om cirka 1 120 000 

kronor). Under den senaste tioårsperioden har priserna i kommunen som helhet stigit 

med cirka 60 procent (i paritet med utvecklingen i riket som helhet). I tabellen nedan 

redovisas genomsnittliga småhuspriser i kommunens största tätorter med bakgrund i 

affärer som genomförts under 2018. 

Ort Kronor per objekt Kronor per kvadratmeter 

Lindesberg 1 700 000 13 700 

Frövi 1 210 000 9 500 

Storå (inklusive Guldsmedshyttan) 730 000 6 800 

Fellingsbro 680 000 6 200 

Vedevåg 1 210 000 8 100 

Ramsberg 720 000 6 700 

Löa 760 000 7 500 

  



Behov och efterfrågan 

Förutsättningar på bostadsmarknaden – nationellt perspektiv 

Sverige befinner sig i ett extremt gynnsamt ränteläge till följd av den expansiva 

penningpolitik som Sveriges Riksbank bedrivit under de senaste åren. De låga 

styrräntorna har pressat ned bankernas bostadsräntor och givit bostadskonsumenter 

möjlighet att efterfråga bostäder till allt högre priser. Detta har, tillsammans med ett 

under flera år lågt bostadsbyggande, genererat stigande priser på såväl småhus som 

bostadsrätter runt om i landet.  

Sedan hösten 2017 har det dock varit turbulent på privatbostadsmarknaden i Sverige 

med vikande priser inom primärt storstadsregionerna, men även i stora delar av övriga 

landet. Såväl bostadsutvecklare som fastighetsmäklare rapporterar om att 

nyproducerade bostadsrätter blir alltmer svårsålda och att spekulationsköp så gott som 

försvunnit. Flera exempel finns också där bostadsrättsprojekt konverteras om till 

hyresrättsprojekt eller där köpare erbjuds någon typ av rabatt. Den trenden har 

däremot inte setts i Lindesbergs kommun utan prisutvecklingen har varit relativt 

konstant och har haft en jämn ökningstakt. Trenden i Sverige är dock viktig att ha med 

sig i framtida planering av bostadsförsörjningen i kommunen. 

Prisnedgång nationellt bedöms primärt vara driven av ett ökat utbud och en ökad 

osäkerhet kring den framtida marknadsutvecklingen snarare än hushållens ekonomi, 

som är fortsatt god. De nya amorteringskraven som trädde ikraft i juni 2016 respektive 

mars 2018 minskar också den del av befolkningen som har råd att efterfråga en ny 

bostad, framförallt i storstadsregionerna där priserna är högst och genomslaget bedöms 

ha varit som störst i Stockholmsregionen. 

Behovet av bostäder är emellertid fortsatt stort. I Boverkets bostadsmarknadsenkät 

anger 240 kommuner att man har underskott på bostäder, totalt sett. Som en följd av 

bostadsbristen har efterfrågan på att investera i nyproducerade hyresrätter ökat under 

senare år.  

Vad gäller bostadstadsbyggandet har aktiviteten totalt sett minskat i Sverige under 2018 

med anledning av turbulensen på privatbostadsmarknaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bostadsbehov för särskilda grupper 

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjning ska varje kommun planera för 

bostadsförsörjningen i syfte att ge alla kommuninvånare förutsättningar för ett bra 

boende. Invånarnas förutsättningar och behov är av varierande karaktär varför en 

övergripande redovisning kring boendesituationen för olika målgrupper inom 

befolkningen görs nedan. Sammanställningen tar även fasta på om det finns eventuella 

indikationer som kan komma att påverka bostadsbehovet framgent. 

Unga vuxna 

Unga vuxnas betalningsförmåga är ofta begränsad vilket bidrar till att 

befolkningsgruppen sällan kan efterfråga bostäder i nyproduktion vars priser eller 

hyresnivåer i allmänhet är markant högre än i det äldre beståndet. Ungdomsbostäder 

finns i form av mindre antal i form av elevboende på Lindeskolan. Under 2019 har tolv 

ungdomslägenheter (cirka 35 kvadratmeter med sovloft) färdigställas i kvarteret 

Bagaren. 

Vid utgången av 2018 var den största andelen unga vuxna, i åldersgruppen 20–24 år, 

bosatta i småhus med äganderätt, vilket tyder på att en viss andel av befolkningen i 

angiven ålderskategori bor kvar i sitt föräldrahem alternativt har möjlighet att 

efterfråga detta typ av boende redan i tidig ålder, hänsyn taget till det förhållandevis 

låga prisläget i kommunen. Andelen boende i småhus uppgick till omkring 50 procent 

samtidigt som andelen boende i hyresrätt respektive bostadsrätt uppgick till cirka 39 

samt 9 procent. 

Den aktuella befolkningsgruppen bedöms främst efterfråga mindre lägenheter. Några 

riktade åtgärder som syftar till att förändra boendesituationen hos unga vuxna och 

studerande bedöms dock inte behöva vidtas i dagsläget då det historiskt sett varit ett 

negativt flyttnetto i åldrarna 19 till 25 år och att en negativ befolkningstillväxt 

prognostiseras under de kommande nio åren. Denna bild delas också av tillfrågade 

personer inom och utanför kommunen.  

Barnfamiljer 

Barnfamiljer är en tämligen heterogen grupp med varierande resurser och behov. 

Gemensamt för gruppen är dock att många efterfrågar större boenden, ofta småhus med 

äganderätt. Ur denna synvinkel utgör Lindesbergs kommun ett fullgott alternativ för 

barnfamiljer att bosätta sig i, med en väldigt hög andel småhus. 

Under den senaste tio åren har en kontinuerlig inflyttning av barnfamiljer skett till 

kommun och även framöver väntas antalet personer i åldrarna 0 till 18 år öka. Även 

framgent bedöms det därför finnas visst underlag för en fortsatt efterfrågan på småhus i 

kommunen. Vid intervjuer framkommer att det visserligen går att finna småhustomter 

för barnfamiljer men inte i tillräckligt attraktiva lägen. 

Äldre 

I dagsläget utgör invånare som är 65 år eller äldre drygt 24 procent av befolkningen i 

kommunen. Under den kommande nioårsperioden prognostiseras den äldre 

befolkningen vara den del av befolkningen som växer mest och vid utgången av 2027 



förväntas andelen invånare 65 år eller äldre uppgå till drygt 26 procent. Detta motsvarar 

en reell tillväxt om 338 personer. I dagsläget bor cirka 77 procent av åldersgruppen 60–

69 år i småhus, omkring 7 procent i bostadsrätt och 14 procent i hyresrätt. Andelen 

boende i specialbostad uppgår till 1 procent i ålderskategorin. I åldersgruppen 70–79 år 

är fördelningen 71, 10, 16 och 3 procent medan fördelningen i åldersgruppen 80+ är 45, 

14, 25 respektive 16 procent. Således är flyttmönstret från småhus till flerbostadshus 

som tydligast först efter invånarna fyllt 80 år. Generellt brukar dessa flyttar ske något 

tidigare i åldrarna men är till stor del beroende på invånarnas generella hälsa, skillnad i 

boendekostnader mellan ägt boende och andra boendeformer och den faktiska 

tillgången på alternativa boendeformer. 

Äldres bostadsbehov är av skiftande karaktär varför olika typer av bostäder efterfrågas.  

Behovet av att flytta kan dessutom uppstå mycket snabbt inom befolkningsgruppen. Till 

skillnad från exempelvis unga vuxna som ofta har svårt att etablera sig på 

bostadsmarknaden har äldre redan en bostad och problemet inom befolkningsgruppen 

är snarare att hitta lämpliga alternativ när de behöver flytta. 

Socialförvaltningen har idag ett särskilt boende i Fellingsbro, ett i Frövi, tre i centrala 

Lindesberg och ett i Storå. I dagsläget finns inte några trygghetsboenden i kommunal 

regi. Det har gjorts en utredning om framtida boendeformer där äldre medborgare 

efterfrågar trygghetsboende, där det inte behövs något biståndsbeslut för att få en 

lägenhet. Trygghetsaspekten är viktigt för den äldre för att den ska kunna flytta till 

annat boende än där den bott i många år. 

I takt med en växande äldre befolkning bedöms vikten av att hitta alternativa 

boendeformer bli allt viktigare, främst så kallande mellanformer som inte är 

behovsprövade. Utöver en ökad boendekvalité för äldre skulle det även bidra till en ökad 

rörlighet på bostadsmarknaden och ett mer effektivt nyttjande av det befintliga 

bostadsbeståndet. Samtidigt är äldres benägenhet att flytta vanligtvis låg och 

befolkningsgruppen väljer ofta att bo kvar i sina hem. Följaktligen bedöms även behovet 

av åtgärder och bostadsanpassningar i det vanliga hemmet bli ett allt vanligare inslag 

framöver. 

Personer med funktionsnedsättning 

Många personer med funktionsnedsättning saknar arbete eller sysselsättning varför 

bostaden får en större betydelse för personer i denna befolkningsgrupp än för övriga 

grupper. Bostaden behöver kunna tillgodose delar av livet som andra får genom aktivitet 

utanför sin bostad. 

Socialförvaltningen har idag 15 LSS boenden och ser ett visst behov av att utöka med 

ytterligare boenden inom planperioden. Under de senaste fem åren har två nya LSS 

boenden öppnats i centrala Lindesberg. Kommunen upplever att den enskilde individen 

önskar boendeplats i centralorten.  

Personer med funktionsnedsättning efterfrågar dock inte alltid lösningar i form av 

kollektiva boenden. Ofta efterfrågas individuella boendelösningar varför insatser för att 

anpassa befintliga bostäder i beståndet bedöms som troligt framöver. 



Nyanlända flyktingar 

Kommunen ansvarar för bostadsförsörjningen för nyanlända som blivit beviljade 

uppehållstillstånd. Detta gäller för de som bor på anläggningsboende (ABO) men inte de 

som själva bosatt sig hos släkt och vänner (EBO). Kommunen har också ansvar för att 

ordna bostad åt eventuella kvotflyktingar. 

Det är regeringen som beslutar om antalet som ska omfattas av anvisningar för 

bosättning under det kommande året samt fördelning på länsnivå. 

Flyktingmottagandet i Lindesbergs kommun har i likhet med övriga delar av Sverige nu 

minskat något efter att ha ökat kraftigt de senaste åren. Under 2017 uppgick 

flyktingmottagandet i kommunen till 191 och under 2015 och 2016 uppgick 

motsvarande siffror till 352 respektive 244. Detta kan jämföras med exempelvis 2011 

och 2012 då mottagandet uppgick till 48 respektive 76. 

Länsstyrelsen beslutar om fördelningen inom respektive län genom kommuntalen. 

Sedan 2017 har Lindesbergs kommun anvisats 0 personer per år. Att göra långsiktiga 

prognoser vad avser utvecklingen i flyktingmottagandet är därför svår, eftersom 

fördelningen beslutas på annan än kommunal nivå. Beroende på hur utvecklingen 

kommer te sig framgent kan särskilda åtgärder behöva vidtas för att trygga 

bostadsfrågan och för att kunna erbjuda lämpliga boenden för nyanlända flyktingar i 

kommunen.  

Ensamkommande barn (EKB) bor i HVB-hem (Hem för vård eller boende), familjehem, 

stödboende eller träningslägenheter. För ensamkommande barn under 18 år med 

uppehållstillstånd har socialtjänsten etablerade processer för boendestöd och 

träningslägenheter i olika steg upp till 21 års ålder. 

Ekonomiskt svaga grupper 

Det finns en grupp personer som inte kan hitta boende inom det nybyggda beståndet. 

Det kan handla om låg betalningsförmåga, eller vissa fysiska och psykiska 

förutsättningar. Det handlar om både unga människor och vuxna. Många av de som inte 

har ekonomiska möjligheter att skaffa en egen bostad bor istället inneboende hos 

föräldrar eller någon kompis. Detta kan leda till trångboddhet då fler personer tvingas 

bo i samma bostad. 

En aspekt som spelar in på möjligheterna att få tillgång till en egen bostad är vilka 

inkomstkrav kommunens hyresvärdar ställer för de som är i behov av boende. I många 

fall kan kraven vara så pass höga att de försvårar för de som har svag ekonomi eller som 

tidigare varit skuldsatta. Lindesbergs kommuns allmännyttiga bostadsbolag, LIBO har 

även de inkomstkrav på potentiella hyresgäster. Något som skiljer LIBO från många 

andra hyresvärdar är dock att de under vissa premisser accepterar försörjningsstöd som 

en inkomst. 

Det är i huvudsak i det befintliga beståndet av äldre hyresrätter som kommunen kan 

tillgodose deras behov av bostad. 



 

Framtida bostadsbehov 

Att fastställa en lämplig nyproduktionstakt eller ett framtida bostadsbehov är 

komplicerat. I dess enklaste form kan behovet sägas vara likställigt med att det ska 

finnas en bostad per hushåll samt en mindre reserv som underlättar omflyttningar på 

marknaden. Det ska dock tilläggas att behovet inte är likställigt med efterfrågan, då vilka 

bostäder som de facto efterfrågas till mångt och mycket beror på den enskilda bostadens 

totalkostnad, läge och egenskaper samt hushållens ekonomiska förutsättningar. Som ett 

exempel på detta anger Boverket, när myndigheten har tagit fram ett kalkylerat 

bostadsbehov på nationell och regional nivå, att: 

”Den största utmaningen är dock den finansiella – för att de bostäder som behövs ska 

byggas fordras att finansieringen är på plats. Detta aktualiserar skillnaden mellan behov 

och efterfrågan: De nya bostäder som behövs kommer att bli verklighet först om dessa 

bostäder också kan efterfrågas till rådande pris- och kostnadsläge.” 

Hushållens ekonomi och hur stor andel av betalningssvaga grupper som svarar för 

bostadsbehovet är således väsentliga parametrar att beakta. Kritik har, främst under 

senare tid, väcks kring ett ur nationellt perspektiv alltför ensidigt bostadsbyggande där 

de bostäder som produceras främst riktar sig till hushåll med goda ekonomiska 

förutsättningar och att hushåll som har det sämre ställt således inte har möjlighet att 

efterfråga de bostäder som nyproduceras. Vid planering och framtagande av nya 



detaljplaner och bostadsområden är det således av yttersta vikt att erhålla kunskaper 

om vad marknadens slutkunder efterfrågar och monetärt kan efterfråga. 

Samtidigt som nyproduktionstakten är av stor betydelse för det långsiktiga behovet är 

andelen nybyggda bostäder en mycket liten del av den totala marknaden såväl nationellt 

som i kommunen. Dagens situation på bostadsmarknaden beror till största del på hur 

det befintliga beståndet nyttjas. Ett tillskott av bostäder som möter den efterfrågan som 

finns ger dock upphov till flyttkedjor som exempelvis gör att äldre som är bosatta i stora 

villor kan flytta till mindre men centralt belägna lägenheter med god tillgång till service 

och kommunikationer. 

I syfte att få en översiktlig bild kring trolig nyproduktionstakt framgent i kommunen 

illustreras i diagrammet nedan ett översiktligt kalkylerat bostadsbehov. Vid estimerande 

av såväl framtida bostadsbehov som ett eventuellt uppdämt behov under de senaste tio 

åren har genomsnittlig hushållsstorlek i kommunen under 2018, vilken uppgår till cirka 

2,12 personer per hushåll, använts som nyckeltal. Kalkylerat bostadsbehov under den 

senaste tioårsperioden beräknas således genom att dividera den faktiska 

befolkningsökningen i kommunen med nu nämnda nyckeltal. Motsvarande har sedan 

gjorts för kommande nioårsperiod med Lindesbergs kommuns befolkningsprognos som 

underlag. 

Diagrammet visar att nyproduktionstakten i förhållande till det kalkylerade 

bostadsbehovet varit på en relativt låg nivå, framför allt mellan 2013 och 2015 då 

befolkningstillväxten tilltog. Planerat bostadstillskott under 2019, vilket dock avser 

påbörjade bostäder, indikerar att planerad nyproduktion väntas möta en något ökad 

efterfrågan relativt väl. 

 

Årlig nyproduktion i förhållande till kalkylerat bostadsbehov i Lindesbergs kommun, 2009–2027. Källa: SCB och Lindesbergs kommun 

I diagrammet nedan illustreras aggregerad nyproduktion i förhållande till aggregerat 

kalkylerat bostadsbehov. Den sammanlagda nyproduktionen i kommunen uppgår till 

258 bostäder under de senaste tio åren samtidigt som aggregerat kalkylerat 

bostadsbehov under samma period uppgår till 225 bostäder, vilket ger ett teoretiskt 

-100

-50

0

50

100

150

A
n
ta

l

Nyproduktion Prognos nyproduktion

Kalkylerat bostadsbehov Kalkylerat bostadsbehov (kommunens prognos)



bostadsunderskott om cirka 30 bostäder i kommunen. Tillkommande teoretiskt behov 

de kommande nio åren uppgår till cirka -100 bostäder, hänsyn taget till att befolkningen 

i kommunen de facto väntas minska. 

Aggregerad nyproduktion i förhållande till kalkylerat bostadsbehov i Lindesbergs kommun, 2009–2027. Källa: SCB och Lindesbergs 

kommun 

Det bör i sammanhanget beaktas att ovan angivet bostadsbehov inte tar hänsyn till 

eventuella ombyggnationer i eller rivningar av befintligt bestånd. Det bör även tilläggas 

att det teoretiska behovet och den faktiska efterfrågan på nya bostäder inte är likställiga, 

dock ger ovan resonemang en indikation på det framtida bostadsbehovet. Nyckeltalet 

om 2,12 personer per hushåll, vilket applicerats i beräkningarna ovan, är beroende av 

såväl ekonomiska faktorer och tillgång på bostäder som de enskilda invånarnas 

benägenhet att bilda hushåll och flytta hemifrån. 

Bedömd efterfrågan och bostadsbehov - intervjuresultat 

Förutom det underlag som har presenterats i form av tillgänglig statistik och analyser 

har även intervjuer genomförts med ett byggherrar, fastighetsmäklare och 

representanter från Lindesbergs kommun. Resultat från dessa källor är att Lindesbergs 

kommun märker av ett ökat intresse från byggbolag och fastighetsutvecklare 

För byggherrar så bedöms det intressant att äga liksom att bara bygga och sälja 

fastigheter i Lindesbergs kommun. Större lägenheter är mest intressant kombinerat med 

1:or. Merparten anser centrala Lindesberg som mest intressant följt av Frövi. Vattennära 

lägen premieras. Flyttkedjan med att äldre och yngre flyttar ut från centrala Lindesberg 

och barnfamiljer flyttar in bedöms trolig. Samtidigt sker trenden med ökat antal äldre 

som också innebär att äldre flyttar in till centrala delarna av staden.  

Lönsamhet, befolkningsutveckling, vattennära lägen och service och skola är viktiga 

faktorer för när områden bedöms intressanta av byggherrar. Det finns inga särskilda 

villkor eller faktorer som måste vara uppfyllda för byggherrar innan de tar beslut att 

investera utan detta avgörs från fall till fall. Helst går byggherrar in i planlagda områden 

med stor flexibilitet. Planmässigt bedöms kommunen ligga efter. 
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Det upplevs att Lindesbergs kommun är en bostadsmarknad med hög och växande 

efterfrågan, särskilt i centrala delarna samt i attraktiva lägen. Behov och efterfrågan 

bedöms möta varandra, samtidigt som det finns en bostadskö som anger att det finns 

underskott i de flesta bostadssegment. Detta är något som kan förklaras av en 

svårbedömd marknad.  

Efterfrågan på nyproducerade bostäder bedöms av marknadsaktörer som stark främst i 

centrala Lindesberg samt till viss del i Frövi och med en mindre efterfrågan i resten av 

kommunen. Det som främst efterfrågas är radhus och prisvärda lägenheter för yngre. 

Lägen nära vatten premieras. Ytterligare potential finns även i och med tillgängliga 

tomter men dessa bör marknadsföras och kommuniceras tydligare. 

Hyresrätter efterfrågas starkt i kommunen. Steget sker direkt från hyresrätt till villa i 

Lindesbergs kommun (man hoppar över bostadsrätt) vilket bör beaktas i planering. 3:or 

och 4:or efterfrågas i första hand samt mindre lägenheter för yngre. Antal rum är 

viktigare än yta.  

Vad gäller ägandeform avseende lägenheter bedöms hyresrätter mest attraktivt följt av 

bostadsrätter vars efterfrågan dock är mer svårbedömd (upplevs för dyra att bo i).  

Vad gäller bostadssituationen för särskilda grupper efterfrågas främst trygghetsboende. 

Äldre som vill bo naturskönt och tidigare utflyttare som nu vill bilda familj bedöms som 

det som främst söker sig till kommunen. De som söker sig från kommunen är främst 

yngre (merparten kvinnor) för att studera eller uppleva puls, men det anges även att de 

som inte får boende eller arbete är de som flyttar från kommunen.  

Sammantaget så efterfrågar yngre hyresrätter och barnfamiljer efterfrågar småhus. 

Äldres situation lyfts också upp där de efterfrågar trygghetsboende alternativt små 

lägenheter med hiss. Det bedöms viktigt att jobba med en attraktiv centrumkärna för 

just dessa grupper. Viss efterfrågan på detta även utanför Lindesbergs tätort finns, det 

finns dock en tröghet i omflyttningen. I Lindesbergs kommun är betalningsviljan något 

lägre än i angränsande kommuner. 

I intervjuer finns önskemål om att kommunen ska skapa fler färdiga detaljplaner och 

verka för en större markreserv. Kommunen bedöms sakna tomter och byggbar mark 

(detaljplanelagd mark). Även situationer med ad-hoc-lösningar uppkommer ibland 

vilket motverkar långsiktigt intresse för byggande i kommunen.  

Även tydligare kommunikation och marknadsföring i bostadsfrågan lyfts fram. Detta 

sammantaget bedöms skapa bättre förutsättningar för lönsam bostadsexploatering. Ett 

mer kommunalt proaktivt arbete med tydligare utdelning av ansvar bedöms också skapa 

mervärden. Vikten av att kommunen i sin roll ser till helheten hur kommunen arbetar 

med bostadsförsörjningsfrågor lyfts upp i intervjuer.  
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TU §23/20   Dnr: KS 2018/348 

 

Bostadsförsörjningsprogram för Lindesbergs kommun 

2020–2024  
 

Beslut 
 

Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 
 
Bostadsförsörjningsprogram för Lindesbergs kommun daterat 
den 5 maj 2020 antas. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Varje mandatperiod ska kommunfullmäktige anta riktlinjer för  

bostadsförsörjningen. Riktlinjerna visar vad kommunen vill med 
det befintliga bostadsbeståndet och hur planeringen av nya 
bostäder ser ut.  

Varje kommun ska med riktlinjer planera för 
bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska 
vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i 
goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.  

Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen 
samråda med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktören 
med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra 
regionala organ tillfälle att yttra sig.  

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av 
kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Förändras 
förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer 
upprättas och antas av kommunfullmäktige. Lag (2013:866).  

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst 
innehålla följande uppgifter:  

1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av 
bostadsbeståndet,  

2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, 
och  

3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella 
och regionala mål, planer och program som är av 
betydelse för bostadsförsörjningen.  
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Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den 
demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, 
bostadsbehovet för särskilda grupper och 
marknadsförutsättningar. Lag (2013:866). 
Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2018 att uppdra 
till Samhällsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till 
Riktlinjer för bostadsförsörjning. Arbetet genomförs med extern 
resurs och kostnaden belastar kommundirektörens anslag för 
utveckling.  

Svefa AB har levererat ett utkast till 
Bostadsförsörjningsprogram för Lindesbergs kommun. 
Kommundirektörens ledningsgrupp har utsett 
utvecklingsstrateg vid tillväxtförvaltningen som 
sammankallande till en arbetsgrupp för 
Bostadsförsörjningsprogrammet.  

Arbetsgruppen har efter leveransen från Svefa AB arbetat in 
ytterligare perspektiv från kommunens olika förvaltningar samt 
arbetat fram övergripande mål för bostadsförsörjningen och 
åtgärder för hur Lindesbergs kommun ska nå uppsatta mål i 
Bostadsförsörjningsprogrammet.  

I arbetsgruppen ingår representanter från socialförvaltningen, 
barn- och utbildningsförvaltningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, 
tillväxtförvaltningen samt Lindesbersbostäder AB.  

Arbetsgruppen har tagit hänsyn till inkomna remissyttranden. 

Förvaltningens förslag till beslut 

 
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 
 
Bostadsförsörjningsprogram för Lindesbergs kommun daterat 
den 5 maj 2020 antas. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Utvecklingsstrateg tillväxtförvaltningen 

För kännedom: 

Socialförvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Tillväxtförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
Lindesbergsbostäder AB 
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Kommunstyrelsen 
 

Lägesrapport april 2020 för kommunledningskontoret 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
 Lägesrapporten per sista april 2020 för kommunledningskontoret 

godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har gjort en lägesbedömning utifrån nuvarande  förutsättningar 
och framtidsutmaningar på grund av Covid-19. Pandmin har påverkat 
enheterna på olika sätt, och utmaningarna för framtiden kommer att se olika 
ut för repsktive enhet. 

Ekonomiskt så redovisar kommunledningskontoret fö perioden januari-april 
2020 en poistiv avvikelse på 3,4 Mnkr. Det är den politiska verksamheten och 
It-enheten som har överskott. Den politiska versmaktens överskott som avser 
budget för porjekt kommer att användas under året då beslut om att använda 
1 Mnkr för tidigarelagd julgåva ,1 Mnkr till sommarlovsaktiviteter och 150 tkr 
till feriearbete och 1Mnkr till resursjobb. Överskottet på It-enheten beror på 
att datorer och konsulter kommer att köpas in under hösten. 

Henrik Arenvang Anette Persson 
Kommundirektör Controller 

För åtgärd: 

Controller 

För kännedom: 

Ekonomienheten 

Bilagor: 

Lägesrapport april 2020 för kommunledningskontoret 
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Lägesrapport April 2020 

Kommunledningskontor 
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1 Verksamhetsuppföljning

Alla verksamheter inom stöd och strategi är påverkade av Covid-19 på något sätt. Det är
viktigtatt stödfunktionerna finns tillhands för att stödja förvaltningarna så att de kan utföra
sina grunduppdrag. För IT-enheten har det inneburit mycket arbete med att möjliggöra för
personal och elever att kunna arbeta på distans genom att leverera bärbara datorer samt
support. För personalenheten har det inneburit mycket frågor och funderingar kring
arbetsrättsliga saker samt information vad som gäller vid frånvaro mm. Inom kanslienheten
har personal omfördelats till andra arbetsuppgifter, då viss arbetsuppgifter har minskat
medans andra funktioner har haft utökad belastning då det har varit vakanta tjänster på
enheten.

Måltidsenheten har haft minskad produktion av måltider på vissa enheter såsom Lindeskolan
då eleverna ej fysiskt på plats men sedan ett par veckor tillbaka kan gymnasieeleverna
beställa matlådor från skolans kök. Kostråden har ej kunnat verkställas på grund av Covid-19
då verksamheterna har haft fokus på att lösa andra akuta frågor.

Ekonomienhetens arbete med att inför e-handel har påbörjats, måltidsenheten ingår i en
pilotgrupp och där har man påbörjat att beställa digitalt. Detfinns en plan för införande av
resterande förvaltningar allt för att säkerställa av kommunen handlar enligt upphandlade
avtal. Vissa utbildningar har ställts in på grund avCovid-19. Härär inköp- och
upphandlingssidan en viktig samarbetspart så att avtalen är aktuella och upphandlade inom
många delar.

Ett grunduppdrag är flyttat för ekonomienheten från år 2020 och det är bilpoolen som
numera finns inom Tillväxtförvaltningen.

1.1 Utvecklingsmål

Utvecklingsmål Lägesbedömning Analys

Förbättra dialogen och det
interna samarbetet med sina
kunder

Ej genomförd

Slutföra
organisationsutredningen och
komma med förslag utifrån
slutrapport

Målet är på väg
att uppfyllas

Utveckla och tillgängliggöra
kommunens hemsida så att alla
kan tillgodose sig information
på hemsidan

Målet är inte
uppfyllt

På grund av nya prioriteringar med anledning av
corona har detta prioriterats bort.

Utveckla en
kommunövergripande
kompetensförsörjningsstrategi

Ej genomförd
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1.2 Kvalitetsfaktorer

Kvalitetsfaktor Lägesbedömning Analys

Rätt mat till rätt person Kvalitén
uppnås

Positiv matupplevelse Kvalitén är på
väg att uppnås

Näringsriktig-och
variationsrik kost

Kvalitén
uppnås

Att avtal är uppdaterade i
avtalsdatabasen

Kvalitén är på
väg att uppnås

Kvalitetssäkring avpersonal-
och lönesystem,
ekonomisystem avseende
funktionalitet, behörighet och
informationssäkerhet

Ej genomförd

Kvalitetsindikator

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



  

Kommunledningskontor, Lägesrapport April 2020 5(6) 

Kvalitetsindikator 

Sjukfrånvaro hos medarbetare 

 
 

2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr 

2.1 Stöd och strategi 

Kommunledningskontoret redovisar per sista april en positiv budgetavvikelse på 3,4 Mnkr. 
Det är politisk verksamhet och IT-enheten som visar ett överskott. Under politisk verksamhet 
finns en budget  med 5 Mnkr som avser Kommunstyrelsens projekt, av denna budget är 1 
Mnkr beslutade för Resursjobb. 2 Mnkr finns med i planeringen att beslutas om i 
kommunstyrelsen i majmånad och de avser 1 Mnkr för  feriearbete samt 1 Mnkr för 
tidigarelagd julgåva. 

Överskottet på IT--enheten beror på att datorer och konsulter kommer att köpas in under 
hösten. 
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Drift 

Förvaltning Nettokostnad 
Budget 

jan-
april 

Budget-
avvikelse jan-

april 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budget-
avvikelsehelå

r 

Kommunledning 1,3 1,5 0,2  4,4  

Politisk verksamhet 2,1 3,5 1,4  10,5  

Ekonomistyrning 0,7 0,8 0,1  2,3  

Kanslienhet 3,9 4,0 0,1  12,1  

Personalenhet 3,4 3,5 0,1  10,6  

Ekonomienhet 1,8 2,1 0,3  6,0  

Övrig verksamhet, 
ekonomi 

0,5 0,3 -0,2  1,0  

IT-teleenhet 6,1 7,0 0,9  20,9  

Övrig verksamhet , 
personal 

1,1 1,1 0,0  3,2  

Personalbefrämjand
e verksamhet 

1,5 1,9 0,4  5,8  

Måltidsverksamhet 0,0 0,1 0,1  0,3  

Totalt 22,4 25,8 3,4  77,1  

Investeringar 

Investeringsprojekt Utgift Prognos helår Budget 2019 
Budgetavvikelse 

helår 

Till 
kommunstyrelsens 
förfogande 

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

E-tjänster 0,0 0,2 0,2 0,0 

Utrustning måltid 0,0 0,3 0,3 0,0 

Totalt 0,0 1,5 1,5 0,0 
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Kommunstyrelsen 
 

Lägesrapport april 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger Lägesrapporten 2020 
till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

I årshjulet för planering och uppföljning så är det beslutat att det ska ske en 
enklare ekonomisk avstämning efter februari, maj, juli och augusti from 2020. 
Efter mars månad så ska det ske en uppföljning med en prognos, men utifrån 
rådande omständigheter gällande Corona och de konsekvenser som det 
innebär, så finns det ingen prognos med efter april månad. Det är svårt att 
veta hur ekonomin kommer att påverkas genom exempelvis sjukfrånvaro, 
skatteintäkter, statliga medel m.m. Efter fyra månader så visar kommunens 
verksamheter på ett underskott mot budget med  6,5 Mnkr, och finansen 
(skatter, bidrag med mera) visar på ett överskott med 20,1 Mnkr mot budget. 
Finansen överskott beror främst på att budgeten för nya löner för år 2020 inte 
är utfördelade för alla fack ännu, då löneförhandlingar är flyttat till hösten. 
Totalt är det ett överskott mot budget med 20,1 Mnkr. Ser man på 
nettokostnaderna så är variationen stor mellan månaderna och det beror på 
att alla kostnader inte är utfördelade till andra förvaltningar i januari och 
februari. Det avser kostnader såsom måltid, telefoni, IT-kostnader med mera. 

Henrik Arenvang Anette Persson 
Kommundirektör Controller 
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1 Kommunens förutsättningar 

1.1 Omvärldsfaktorer 

Kommuner och regioner gick in i 2020 inställda på ett år med ansträngd ekonomi, till följd av 
att konjunkturen försvagats kombinerat med ett högt demografiskt tryck. Ingen kunde då 
förutspå den nu pågående Corona pandemin, som fått stor påverkan på såväl tveksamheten 
som de ekonomiska förutsättningarna. Kommunernas och regionernas verksamheter har på 
rekordtid fått ställa om sitt sätt att leverera välfärd. Inte sedan andra världskriget har 
välfärden påverkats i så snabb takt. 

I världsekonomin sker just nu en extremt snabb nedgång i produktion och sysselsättning till 
följd av Corona pandemin. Den svenska ekonomin, som försvagades redan 2019, drabbas nu 
av både sjunkande inhemsk efterfrågan och fallande export. 

Coronakrisen har visat att det finns stor kraft och förmåga till anpassning och samverkan i 
kommunsektorn. Den har också visat att det faktiskt går att göra snabba förändringar av 
regler och förutsättningar genom dialog och ett nära samarbete mellan sektorn och staten. 
Det finns dock utvecklingsområden för både staten och kommuner och regioner för att skapa 
bästa möjliga förutsättningar att hantera problemen i en samhällskris. 

Det är ännu för tidigt att ge en samlad bild av coronpandemins ekonomiska konsekvenser för 
kommunerna. Det är dock uppenbart att både kostnader och intäkter i verksamheternas 
påverkas. Det är dessutom fortfarande oklart om staten kommer att täcka kommunernas 
merkostnader eller minskade verksamhetsintäkter, utöver det som är utlovat för vård och 
omsorg. Samtidigt har staten beslutat att stå för ersättningen under de första 14 sjukdagarna 
under fyra månader, något som är en stor besparing som handlar om miljardbelopp. 

Den verksamhet som allra tydligast påverkas av coronaviruset är äldreomsorgen och i viss 
mån funktionshinderomsorgen. Det ekonomiska biståndet kommer att öka till följd av att 
arbetslösheten stiger snabbt och många kommer inte vara kvalificerade till den 
inkomstrelaterade arbetslöshetsersättningen. Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
bedömer att det utbetalda biståndet kommer att öka mellan 15 och 20 procent i år och med 
ytterligare mellan 5 och 10 procent nästa år. Förbudet mot att hålla allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare slår också direkt mot 
den kommunala ekonomin. 

Generellt visar studier och tidigare erfarenheter att kriser i samhället leder till ökad social 
oro. Det är fler som förlorar jobbet och ekonomisk stress tenderar att öka även andra sociala 
problem. 

Sammantaget står kommuner och regioner inför ännu större ekonomiska utmaningar än vad 
som tidigare har gått att förutspå. Sverige har gått in i en lågkonjunktur samtidigt som både 
arbetslösheten och välfärdsbehoven ökar. (Ekonomirapporten maj 2020, SKR) 

  

  

  

  

  

  

  



  

Kommunfullmäktige, Lägesrapport April 2020 4(30) 

1.2 Arbetslöshet 

Ungdomsarbetslösheten har ökat de under årets första månader, särskilt bland män som 
ligger på 17,9% efter april månad och för kvinnor 9,7 % för personer i Lindesbergs kommun. 
Tittar man på ungdomsarbetslösheten för utrikesfödda så ligger den på 22 % för kvinnor och 
28 % för män i kommunen och har hållit sig på samma nivå under 2020. Jämfört med 
regionen så är främst ungdomsarbetslösheten för män som ligger betydligt högre i 
Lindesbergs kommun. 

 

 

Arbetslösheten för personer i åldrarna 18–64 år har ökat lite för kvinnor och lite mera för 
män. Nivån är 8,4 % för kvinnor och 9,7% för män i Lindesbergs kommun det är lite högre 
jämfört med regionen. 

Arbetslösheten i Lindesbergs kommun är för utrikesfödda i åldrarna 18–64 år, 22 %för 
kvinnor och 28 % för män. Jämfört med regionen så följer kommunens arbetslöshet för 
utrikesfödda regionens. 

Antalet varsel i regionen var 29 stycken i februari, mars 360 stycken och i april 169 st. 
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1.3 Befolkning 

Befolkningen ökade under 2019 med 13 personer det är ett trendbrott sedan år 2016. Efter 
de tre första månader 2020 så har befolkningen minskat med 56 personer. 
Födelseöverskottet är - 19 och inrikesflyttningsöverskottet som är - 44. 
Invandringsöverskottet är +4. Det är främst efter mars månad som största minskningen är då 
är det   - 38 personer. Det är främst i åldersgruppen 65–79 år och 80 år äldre som har 
minskat, totalt är det - 39 personer sedan januari. Kommer minskningen att fortsätt under 
året kommer det att påverka våra skatteintäkter samt generella statsbidrag. 
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1.4 Attraktiv arbetsgivare 

 

Från och med april månad så syns en ökning av sjukfrånvaron för samtliga förvaltningar 
förutom inom Tillväxtförvaltningen. Frö barn- och utbildningsförvaltningen är det ökning från 
4,26 % i februari till 6,76 % i april månad. Socialförvaltningens sjukfrånvaro var i februari 
månad 6,75% och april var den 8,64%. 
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1.5 Ekonomi 

Kostnader per sista april som är märkta med projektnummer på grund av Corona smittan. 

Tkr 200430 Avser 

Socialförvaltningen 1 664 
Personalkostnader samt inköp att 

skyddsmaterial 

Barn- och 
utbildningsförvaltningen 

230 Personalkostnader 

Kommunledningskontoret 351 Inköp it- utrustning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen   

Tillväxtförvaltningen   

Totalt 2 245  

 Tillväxtförvaltningen har ännu inte sett några ökade kostnader på grund av Covid-19, för 
förvaltningen så kan ökade kostnader komma längre fram under året om pandemin blir 
långvarig och det behöver förstärkas inom Svenska för invandrare (SFI) samt utökning av 
arbetsmarknadsåtgärder inom arbetsmarknadsenheten. 

De första ekonomiska effekterna av Covid-19 för Socialförvaltningen börjar nu synas i och 
med att personalkostnaderna för mars finns med i utfallet. Det är dock bara en månad och 
situationen beräknas drabba olika delar av förvaltningen på olika sätt. Omsorgen drabbas 
direkt medan Individ och familjeomsorgen troligtvis kommer drabbas på längre sikt med till 
exempel försörjningsstödet beroende på hur lång tid det tar för arbetsmarknaden att 
återhämta sig. 

Coronapandemin har skapat en extraordinär situation för gymnasieskolan. De ekonomiska 
följderna av Coronakrisen är svåra att beskriva i dagsläget. Både måltidskostnaderna och 
lokalvårdskostnaderna i år borde bli lägre än förra året. Samtidigt ser vi minskade intäkter 
från elevhemshyrorna och försäljningen inom de yrkesförberedande programmen. De 
positiva effekterna av distansundervisningen inom gymnasieskolan är många. Enligt en av 
rektorerna har eleverna visat ett stort ansvarstagande, vilket har gjort att övergången till 
distansundervisning har gått väldigt bra. Även den rapporterade närvaron har varit högre 
bland eleverna i och med distansundervisningen. Alla elever i årskurs 3 kommer att nå sin 
studentexamen i tid. Att undervisa på distans fungerar bra tack vare digitala verktyg och 
läromedel. 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har man inte sett några större ökade kostnader, de 
som finns är främst inom lokalvården. 

1.6 Uppföljning nämnder utifrån grunduppdrag och kvalité 

Barn- och utbildningsnämnden 

Måluppfyllelsen inom nämndens verksamheter i Lindesbergs kommun måste stärkas, hela 
vägen från förskola till gymnasieskola. Arbetet med detta ska genomsyra hela nämndens 
arbete. Det systematiska kvalitetsarbetet fokuserar på kvalitetshöjande insatser inom hela 
förvaltningen och nämnden. Varje enhet strävar efter att höja måluppfyllelsen inom 
respektive utvecklingsområde. Ett fortsatt arbete för att förbättra elevernas resultat är viktigt 
framöver. Särskilt elevers behörighet till gymnasieskolan och gymnasieelevernas resultat är 
viktiga. Detta är den stora utmaningen för kommunens skolor och flera olika åtgärder har 
påbörjats för att öka måluppfyllelsen. 
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Det blir allt svårare att finna personal med rätt behörigheter till förskola och skola. Det 
handlar till exempel om skolledare, förskolelärare, lärare, fritidspedagoger, 
specialpedagoger/speciallärare och personal till olika funktioner inom elevhälsa. 

Ledarskapet inom skolan är av största vikt för att helheten ska fungera. Att utveckla, behålla 
och rekrytera ledare/chefer är en nyckel till stabilitet och utveckling i organisationen. Ett 
arbete med att identifiera framtida ledare inom nämndens verksamhetsområde är inlett. 

Corona-pandemin och dess utmaningar 

För barn- och utbildningsnämndens verksamheter har effekterna varit påtagliga, kanske 
särskilt för gymnasieskolan som efter beslut av regeringen gått över till distansundervisning. 

Verksamheterna har hanterat utmaningarna som Corona-pandemin inneburit på ett mycket 
bra sätt och från alla verksamheter rapporteras om ett ökat kollegialt samarbete. 
Förvaltningen kan också se att den digitala kompetensen hos personalen tagit stora kliv 
framåt. I samband med chefsdag den 14 maj kommer ytterligare kompetensfortbildning i 
Teams att erbjudas till alla chefer i förvaltningen. 

Förskola 

Förskolans verksamhet har kunnat fortgå på samtliga enheter. I slutet av april var hälften av 
barnen tillbaka i verksamheten på de flesta av enheterna, men på vissa enheter är fortfarande 
många barn hemma. 

Under pandemin har verksamheten i stor utsträckning ökat barnens utevistelse, och barnen i 
omsorgen är generellt sett friskare än tidigare. 

Vädjan om att hålla hemma barn med s.k. 15-timmarsplacering har gått ut till föräldrar. 
Förvaltningen har föreslagit nämnden att de föräldrarna ska kunna ansöka om reduktion av 
sin barnomsorgsavgift. Föräldrar till barn med annat modersmål och 15-timmarsplacering, 
som börjar förskoleklass till hösten, har däremot uppmanats att ha sina barn i verksamheten, 
för att dessa ska kunna fortsätta sin utveckling av det svenska språket. 

Samarbetet mellan förskola och äldreomsorg har pausats. 

Personalläget på enheterna har varit stabilt under perioden, men det finns en förklarlig oro 
bland personalen. Förvaltningen har arbetat aktivt med att förtydliga att arbetet fortgår enligt 
de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren i 
regionen. 

Grundskola 

Tidigt under pandemin hade ett par av grundskolorna i kommunen ett större antal ur 
personalen hemma då de uppvisade förkylningssymtom och i enlighet med riktlinjerna från 
Folkhälsomyndigheten stannade hemma från jobbet. Under viss period kunde verksamheten 
på Stadsskogsskolan fortsätta, bl.a. med stöd från personal från Lindeskolan. Veckan före påsk 
blev dock situationen ohållbar och skolan tvingades växla över till distansundervisning under 
fyra dagar. Från den 7 maj har även Storåskolan efter beslut i arbetsutskottet möjlighet att vid 
behov bedriva distansundervisning. 

På de flesta enheter har dock personalsituationen varit stabil och undervisningen har kunnat 
genomföras som vanligt, dock med ett varierande antal av eleverna hemma. 

Distansundervisningen har fungerat mycket väl. Till stor del beror detta på att skolorna var 
förberedda på ett scenario där de skulle bli tvungna att gå över till distansundervisning, och 
samtliga skolor hade i början av pandemin under en dag tränat på undervisning med hjälp av 
de tekniska plattformar som finns att tillgå. 

Gymnasiet 
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Sedan den 18 mars har gymnasieskolan genomfört utbildning via distansundervisning. 
Undantag har gjorts för vissa praktiska moment, t.ex. på Fordonsprogrammet. Skolan har 
också arbetat aktivt med att hitta lösningar för elever i behov av särskilt stöd. 

Erfarenheterna av distansundervisningen är positiva. Personalen har genom god kollegial 
samverkan och i samarbete med IT-avdelningens personal hittat fungerande lösningar för att 
tillförsäkra eleverna en kvalitativ distansutbildning. Under maj genomför Skolinspektionen en 
granskning av distansundervisningen på gymnasieskolor runt om i landet. Den del av 
granskningen som är slutförd visar att Lindeskolans distansundervisning klarar sig utan 
anmärkningar och rekommendationer. 

Personal har stöttat upp i andra verksamheter. Bl.a. har trygghetssamordnaren gjort insatser 
tillsammans med fältassistenterna och vissa elevassistenter har haft andra uppdrag på ett par 
av grundskolorna. 

Flera aktiviteter har ställts in, t.ex. karnevalen och idrottsgalan. Planering för att kunna 
genomföra studenten på ett säkert sätt har skett i samverkan med eleverna. 

Elevhälsa 

På vissa enheter har ett större antal elever stannat hemma pga. oro för smittorisken. 
Förvaltningen och skolorna tillsammans har informerat om det arbete och förhållningsregler 
som finns på skolorna i syfte att lugna oroliga vårdnadshavare. Glädjande nog syntes ett 
trendbrott i samband med påsklovet då flera skolor rapporterade om ett ökat antal elever 
som kom tillbaka till undervisningen. 

Personal från elevhälsan har förberett sig för att stötta upp i andra förvaltningar, bl.a. har två 
skolsköterskor gjort en provdag i hemtjänsten. Vaccinationer och hälsosamtal genomförs 
enligt plan. Överlag ser personalläget stabilt ut inom elevhälsan. 

IT/Vaktmästeri/Administration 

Pandemin har medfört förändrade krav på den service som IT-avdelningen lämnar till 
verksamheten. Övergången till distansundervisning har inneburit delvis nya behov av stöd i 
de tekniska lösningarna inom Office 365 då mycket av undervisningen sker via Teams. 

En tendens till ökat klotter och förstörelse av teknisk utrustning har kunnat ses, möjligen till 
följd av att personal på skolorna har mindre tid till att hålla uppsikt i verksamheten. 

Till viss del förekommer det att personal inom administrationen valt att arbeta hemifrån. 
Möjligheten till hemarbete är positiv, men förvaltningen följer noga de arbetsmiljömässiga 
konsekvenserna av detta. Bl.a. ergonomi på hemarbetsplatsen och de sociala effekterna 
behöver bevakas. 

Socialnämnden 

Utbrottet av Covid-19 skapar nya problemställningar som vare sig den kommunala hälso- och 
sjukvården eller omsorgen är vana vid. För kunna hantera detta krävs nya lösningar, modeller 
för samarbete och en förmåga att kunna agera utifrån snabbt förändrade förutsättningar. 
Samtidigt bör så mycket som möjligt hanteras i den ordinarie strukturen för att inte skapa 
onödig förvirring. Samverkan med både interna och externa myndigheter/aktörer pågår för 
att till exempel göra tillfälliga förflyttningar av personal, bidra med rutiner/kunskap samt 
tillförse våra verksamheter med skyddsmaterial. 

Vår viktigaste uppgift idag är att minska smittspridning och skydda våra äldre och svårt sjuka. 
Inom förvaltningen har det tagits fram riktlinjer, rutiner och handlingsplaner för att förhindra 
spridning av Covid-19. Förvaltningen följer kontinuerligt expertmyndigheternas 
rekommendationer och vård- och omsorgspersonalen använder den skyddsutrustning som 
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socialstyrelsen rekommenderar. Inom Vård och Omsorgs ledningsgrupp görs dagliga 
avstämningar utifrån rådande läge. Ledningsgruppen stämmer av exempelvis skyddsmaterial 
och sjukfrånvaro. 

I början på mars kom nya direktiv från Folkhälsomyndigheten, vid minsta symptom ska 
personal stanna hemma. Förvaltningens sjukfrånvaro under månaderna mars-april har till 
följd av rådande läge och nya direktiv stigit. Bemanningsenheten har i uppdrag att planera om 
insatser utifrån prioriteringsordning av insatser inom hemtjänsten, serviceinsatserna 
promenad och social samvaro har beslutats att inte verkställs vid personalbrist. 
Verksamheten har skyldighet att meddela den enskilde om insats uteblir. Inom kommunals 
område för medarbetare inom Socialförvaltningen beviljas inga semestrar enligt lokalt avtal 
till och med 31 maj. 

Förvaltningen har beslutat att i viss mån begränsa, stänga och inte tillåta besök på vissa 
enheter för att skydda enskilda i riskgrupp samt för att minska smittspridning. Kommunens 
särskilda boenden tillåter inte besökare från och med 12 mars samt är lunchserveringarna på 
Grönboda, Ekgården och Tallen är stängda för allmänheten. Dagrehab/träffpunkterna och 
demensdagrehab Bofinken är stängda tillsvidare. Korttidsboendet Björkstugan stängde 30 
mars och beslutet gäller tillsvidare. LSS-boendena Källängen och Näsgården beslutades från 
och med den 16 mars att inte tillåta besökare. Under slutet av mars stängde även resterande 
av LSS-boendena för besökare. Detta för att minimera smittspridningen för både de enskilda 
och personalen. 

Inom verksamheten Individ och Familj påbörjas ett projekt till sommaren som med befintliga 
resurser ska kvalitetssäkra såväl utredningsarbete och öppenvårdsinsatser på hemmaplan. 
Syftet är att på sikt minska externa placeringar, vilket bidrar till att minimera påfrestningar 
för den enskilde i en redan utsatt situation. Syftet är även att belysa hur individ och 
familjeomsorgen bäst kan använda den gemensamma kompetens som finns på ett mer 
verksamt sätt än vad som görs i dag. Att skapa en hållbar modell att jobba utifrån, Lindesbergs 
modellen, som verkar mer effektivt och humant för den enskilde som har behov av 
socialtjänstens stöd. 

Biståndshandläggarna inom enheten E-hälsa och Myndighet har sedan november arbetat 
utifrån en geografisk arbetsfördelningsmodell där man eftersträvade kontinuitet och bättre 
samarbetsmöjligheter mellan myndighet och verkställighet. Vi kan se att en förbättrad 
relation har uppstått samt att ett mer behagligt arbetsklimat har infunnit sig men också att 
arbetet behöver fortsätta för att samverka desto mer effektivt. 

I och med att Corona pandemin fick fäste och samhället till delar stängdes ner utifrån 
restriktioner om vårdbesök och att undvika smittspridning har myndighetsarbetet förändrats 
en del. Handläggarna har fått prioritera om arbetsuppgifter och arbetsmetoder, både utifrån 
att enskilda vill pausa insatser och att det har varit svårt att göra uppföljningar då man inte 
har kunnat träffa den enskilde. Utifrån svårigheterna har Lindesbergs kommun tagit fram 
arbetssätt och riktlinjer utifrån SKR:s rekommendationer kring "digitala vårdmöten". Vi har 
tvingats ta steg framåt med hjälp av välfärdsteknik som surfplattor och applikationer för 
videokonferenser. Genom detta har vi kunnat återuppta SIP-möten och andra nätverksmöten 
kring enskilda med regionen, enskilda och andra intressenter. Detta införande har gett oss en 
nyvunnen strategi, att arbeta utifrån ett mobilt arbetssätt, som kommer leda till mindre 
sårbarhet i framtiden kring kontakter då dessa inte behöver ske på plats. 

  



  

Kommunfullmäktige, Lägesrapport April 2020 12(30) 

Fortsatt arbete med få fler tillsvidareanställda att arbeta heltid pågår. Erbjudande om heltid 
eller ökad sysselsättningsgrad finns nu som möjlighet att söka för personal inom 
Funktionsstöd och Vård och Omsorg. Startgrupper inom Funktionsstöd och Vård och omsorg 
är bestämda och utbildning har påbörjats. Risk- och konsekvensanalyser är gjorda för varje 
enhet. Dock har de tänkta startgruppernas nya verksamhetsanpassade scheman flyttats fram 
pga. av rådande situation och hoppas komma igång till hösten. 

  

 Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har i dagsläget påverkats i begränsad utsträckning av 
pågående Corona pandemi. En del planerad tillsyn har fått planerats om och skjuts framåt i 
tiden, medan annan tillsyn har fått stå tillbaka fullständigt, t ex tillsyn på äldreboenden. I 
övrigt fortskrider verksamheten till stor del enligt plan, förutom det utvecklingsarbete som 
pågått. Eftersom större delen av medarbetarna arbetar på distans är inte utvecklingsarbete 
möjligt i den utsträckning som planerats. Med undantag av digital utveckling, där det snarare 
har skett ett snabbare genomförande än planerat. Verksamheten var dock redan initialt väl 
förberedd för digital handläggning, så påverkan har varit begränsad. 

Resultaten efter perioden är goda med fåtal undantag, bygglov har återigen fått en markant 
ökning av ärenden. Vilket tillsammans med nya digitala arbetssätt har skapat en pressad 
situation och här kommer ökade resurser krävas, men tack vare en ny mer 
verksamhetsanpassad taxa ser möjligheterna betydligt bättre ut. 

Samhällsbyggnadsnämndens utvecklingsmål kommer ligga i fokus under perioden som 
kommer och förhoppningen är att kunna genomföra planerade aktiviteter under året. Viktigt 
här är att våga hålla i den utstakade vägen och våga hålla ut. Effekterna kommer inte synas på 
kort sikt utan på lång sikt. 

  

Tillväxförvaltningen 

Inom utbildningsenheten Masugnen sker fortsatt fjärr- och distansutbildning sedan mitten av 
mars. Ett arbete pågår att se över inskrivningen av nya elevgrupper inför hösten, då det under 
rådande situation är stora grupper av intresserade personer som önskar få träffa lärare och 
studieyrkesvägledare. Det är oklart hur covid-19 och övergången till distansutbildning kan 
komma att påverka studieresultaten eller antal avbrutna studier. Inom förvaltningen pågår ett 
arbete med att försöka skaffa sig en beredskap för hur utbildningsenheten ska tänka och 
agera framåt. 

När det kommer till sfi (svenska för invandrare) så är det just nu paus i systemet, då inga nya 
elever har skrivits in under en period på grund av Covid-19. Just nu uppfyller vi inte skollagen 
när det kommer till kötider, men steget direkt in i distansundervisning är svårt att genomföra 
för eleverna. Helt nya sfi elever som ska lära sig svenska språket klarar inte att gå direkt in i 
en teknikbaserad distansundervisning som bygger på egna studier, hemarbeten och 
inlämningsuppgifter. Under maj kommer sfi försöka på prov att öppna upp inskrivningar för 
ett fåtal sökande. 

Samtliga orienteringskurser på sfi är i nuläget pausade och inga extra stödkurser kan 
genomföras just nu. Det är endast 15-timmars lagstadgad sfi som kan genomföras med hjälp 
av fjärr- och distansundervisning just nu. 

Pedagogerna provar sig fram och hittar lösningar som kan möta upp behoven. När 
distansundervisningen på sikt kan börja återgå till ordinarie lektionsundervisning igen, 
kommer sfi-kön att vara lång. Det kommer att bli ett stort tryck på sfi för att kunna möta upp 
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den efterfrågan som tillkommer. Då kommer vissa sökande att väntat en längre tid, särskilt 
sökande inom studieväg 1 där progressionen går långsamt. Vi ser att det kan bli en utmaning 
att klara detta utifrån personella och ekonomiska förutsättningar då förvaltningen i dagsläget 
inte har en bemanning för att kunna klara en utökad verksamhet. Sfi är i dagsläget redan 
maximalt utnyttjad. 

Förvaltningens påbörjade utvecklingsarbete (sfi och ame) fokuserar till stor del på att rikta 
prioriterade insatser på de individer som är nära att kunna övergå till en egen försörjning. 
Dessvärre ser vi redan effekterna av covid-19 och den växande arbetslösheten, som på kort 
tid har ”knuffat bak” den här målgruppen i kön till anställning. Arbetskraftsreserven ser 
plötsligt helt annorlunda ut nu jämfört med i januari 2020. Perspektivet på det arbete som 
arbetsmarknadsenheten har i uppdrag att genomföra blir nu helt annorlunda och det kommer 
kräva en annan uthållighet och tålamod innan vi kan uppnå önskade resultat för en del 
målgrupper. 

Inom utbildningsenheten finns det elever som inte har så lätt med sina studier och som nu 
måste klara sina studier genom distansundervisning, vilket kan vara tufft. Där får vi utvärdera 
måluppfyllelsen efter hand. På sikt handlar detta om människors egen försörjning. Man kan 
inte få studiemedel för samma studier/kurser två gånger. Detta sätter stor press på att 
eleverna måste klara sina studier. En utmaning som vi jobbar med är att kunna ge dessa 
elever rätt förutsättningar för att kunna klara detta med en ny pedagogik via distansstudier. 
Utbildningsenheten ser en viss risk i att en del av eleverna kan ”falla bort” från studierna när 
de inte längre fysiskt behöver vara närvarande på Masugnen. För en del målgrupper är just de 
fysiska träffarna och lektionerna varje dag viktigt för deras inlärning, utveckling och vardag. 

En annan utmaning som utbildningsenheten arbetar med är studiesituationen för eleverna 
inom de praktiska yrkesutbildningarna. Eleverna får till viss del nu även lära sig de praktiska 
momenten teoretiskt, vilket ställer helt andra krav både på lärare och elever som behöver 
hanteras. Inom en del praktiska delkurser kommer dock pedagogerna att genomföra vissa 
praktiska moment för att eleverna ska få öva upp sin praktiska färdighet, känsla och 
förståelse. 

Kulturenheten riktar och prioriterar just nu sina insatser till att kunna ha huvudbiblioteket 
öppet och bemannat som vanligt. Coronaläget har ökat sjukfrånvaron hos personalen, vilket 
har inneburit en omfördelning av resurser för att dels säkerställa öppettiderna men även för 
att kunna erbjuda anpassade tjänster för att även fortsatt kunna erbjuda tillgång till 
bibliotekens utbud (exempelvis hemkörning av böcker m.m.). 

Enheten arbetar även med att verkställa beslutad besparing som förutom minskad 
personalstyrka även innebär att en del förändringar inom biblioteksverksamheten kommer 
genomföras under hösten. Inom allmänkulturen har stora delar av utbudet och den 
utåtriktade verksamheten pausats helt eftersom människor ska undvika folksamlingar. 
Enheten kommer inte kunna genomföra alla föreställningar och aktiviteter som har pausats 
under våren under hösten istället. 

Enheten arbetar kreativt med att försöka hitta alternativa lösningar som exempelvis nya 
former för nationaldagsfirandet, medborgarceremonin, stipendieutdelningen samt kring 
digitaliseringen för att tillgängliggöra tjänster på andra sätt i andra utseenden. Människor har 
ett behov av arrangemang och evenemang och förvaltningen behöver verka för att täcka det 
behovet, oavsett form. Dock är det svårt att planera för när det kan ske, och med vilka 
förutsättningar. Vissa delar av kulturens infrastruktur har ställts om till digitalt, men många 
delar kan inte göra det. Här behöver förvaltningen arbeta aktivt för att hitta nya sätt att 
tillgängliggöra ett kulturellt utbud för våra medborgare. 
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Inom arbetsmarknadsenheten är all verksamhet fortfarande igång och all personal finns 
fysiskt på plats. Alla praktikplatser och arbetsplatsträningar i gång förutom inom 
äldreomsorgen. Inom enhetens verksamhet finns en särskild målgrupp med psykisk ohälsa 
och social isolering där det bedöms som skadligt att skicka hem dem. Fokus ligger därför på 
att även fortsatt försöka ha en trygg verksamhet även om den till viss del reduceras pga. att en 
del praktikplatser är pausade just nu. 

På sikt ser arbetsmarknadsenheten ett ökat behov av mer resurser för att kunna gå in med 
fler kommunala anställningar och andra insatser för nya arbetslösa individer som kommer att 
bli aktuella för ame att jobba med. Det kan även innebära ett utökat behov av personella 
resurser för att kvalitativt kunna arbeta med individerna. Det framtida behovet är dock i 
nuläget svårt att bedöma även om arbetslöshetssiffrorna är tydliga. Arbetsmarknadsenheten 
kommer även i fortsättningen att jobba kvalitativt och långsiktigt med individerna som vi har 
ansvar för. Det är ett hållbart resultat (egen försörjning) som vi eftersträvar och som är målet 
för individerna. 

När samhället går in i en lågkonjunktur innebär detta högkonjunktur bl.a. för 
arbetsmarknadsenhetens och vuxenutbildningens arbete och insatser. Därför pågår inom 
förvaltningen ett analysarbete gällande vad som kommer att krävas för att kunna möta upp de 
behov som vi tror kommer att infinna sig när epidemin har lagt sig. 

Arbetsmarknadsenheten har utvecklat olika koncept och arbetssätt för att utveckla arbetet för 
den målgrupp som står längst ifrån arbetsmarknaden. Den här omfattande Corona epidemin 
innebär att den här målgruppen flyttas längre bak i kön. Detta innebär att vi behöver se över 
insatserna ytterligare för att försöka hitta fler sätt att rusta dessa individer för 
arbetsmarknaden utifrån deras förutsättningar. Vi ser att det är extra viktigt att vi även 
fortsatt kan erbjuda kommunala anställningar för att rusta individerna för arbetsmarknaden 
när den privata arbetsmarknaden ej kan ta emot praktikanter eller anställa. Gällande 
resursjobben så gjordes bedömningen att dessa anställningar ska löpa ett år i taget. Men med 
dessa förändrade förutsättningar kanske det behövs ett 2-årsperspektiv och ännu mer arbete 
med praktikplatser. Det finns nya praktiska utmaningar för verksamheten att lösa samtidigt 
som budgeten är densamma. Hela arbetsmarknadsenhetens arbete har helt plötsligt fått 
andra förutsättningar att kunna uppnå resultat, vilket kräver uthållighet. 

Näringslivsenheten arbetar aktivt med kommunikation och att inhämta viktig information att 
matcha till företagen i kommunen. Det är av stor vikt att i denna situation lyssna in vad 
företagen behöver och vad kommunen kan stödja dem med, likväl att informera om vilka 
andra insatser som finns att erbjuda företagen från statligt håll och i regionen. Generellt sett 
behöver vi arbeta brett för att se till så att företagen mår bra utifrån deras olika behov och 
förutsättningar i detta läge. Ett uppstartsmöte har initierats av näringslivsenheten 
tillsammans med Alfred Nobel Sciencepark, Almi och Business Region Örebro gällande vad 
olika aktörer inom regionen kan erbjuda för utbildning både på kort och lång sikt för att bidra 
till en god kompetensförsörjning. Gällande infrastruktur och investeringar så behövs ett 
helhetsgrepp då investeringar i lågkonjunktur kan behöva värderas på ett nytt sätt. 
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Utskottet för stöd och strategi 

Alla verksamheter inom stöd och strategi är påverkade av Corona krisen på något sätt. Det är 
viktigt att stödfunktionerna finns tillhands för att stödja förvaltningarna så att de kan utföra 
sina grunduppdrag. För IT-enheten har det inneburit mycket arbete med att möjliggöra för 
personal och elever att kunna arbeta på distans genom att leverera bärbara datorer samt 
support.   För personalenheten har det inneburit mycket frågor och funderingar kring 
arbetsrättsliga saker samt information vad som gäller vid frånvaro mm.  Inom kanslienheten 
har personal omfördelats till andra arbetsuppgifter, då vissa arbetsuppgifter har minskat 
medan andra funktioner har haft utökad belastning då det har varit vakanta tjänster på 
enheten. 

Måltidsenheten har haft minskad produktion av måltider på vissa enheter såsom Lindeskolan 
då eleverna ej fysiskt på plats men sedan ett par veckor tillbaka kan gymnasieeleverna 
beställa matlådor från skolans kök. Kostråden har ej kunnat verkställas pga. Corona då 
verksamheterna har haft fokus på att lösa andra akuta frågor. 

Ekonomienhetens arbete med att inför e-handel har påbörjats, måltidsenheten ingår i en 
pilotgrupp och där har man påbörjat att beställa digitalt. Det finns en plan för införande av 
resterande förvaltningar allt för att säkerställa av kommunen handlar enligt upphandlade 
avtal. Vissa utbildningar har ställts in pga. av Corona.  Här är inköp- och upphandlingssidan en 
viktig samarbetspart så att avtalen är aktuella och upphandlade inom många delar. 

Ett grunduppdrag är flyttat för ekonomienheten från år 2020 och det är bilpoolen som 
numera finns inom Tillväxtförvaltningen. 
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1.7 Utvecklingsmål

Utvecklingsmål
Lägesbedöm
ning Analys

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

Målet är
på väg att
uppfyllas

På grund av Corona pandeminhar digitaliseringen gjort
stora framsteg snabbt under år 2020. Många möten både
internt och externt skerdigitalt idag. Distansundervisning
inom skolan har fungerat bra både för gymnasiet,
vuxenutbildningen samt kortare perioder för grundskolan.
De personersom bor på kommunens äldreboende kan ha
digital kontakt med sina anhöriga.

En ökad långsiktig ekonomisk
planering

Målet är
inte uppfyllt

Att planera långsiktigt är i dagsläget svårt då ingen vet hur
det ekonomiska läget kommer att se ut under året.

Samverkan mellan kommunen
och näringsliv ska öka

Målet är
på väg att
uppfyllas

Här sker ett kontinuerligt arbete både internt och externt
för att öka resultaten öppna jämförelsen Insikt.

Näringslivsenheten arbetar aktivt med kommunikation och
att inhämta viktig information att matcha till företagen i
kommunen. Det är av stor vikt att både i Corona tideroch
vid andra tidpunkter att lyssna in vad företagen behöver och
vad kommunen kan stödja dem med, likväl att informera om
vilka andra insatser som finns att erbjuda företagen från
statligt håll och i regionen. Generellt sett behöver vi arbeta
brett för att se till så att företagen mår bra utifrån deras
olika behov och förutsättningar i detta läge. Ett
uppstartsmöte har initierats av näringslivsenheten
tillsammans med Alfred Nobel Sciencepark, Almi och
Business Region Örebro gällande vad olika aktörer inom
regionen kan erbjuda för utbildning både på kort och lång
sikt för att bidra till en god kompetensförsörjning. Gällande
infrastruktur och investeringar såbehövs ett helhetsgrepp
då investeringar i lågkonjunktur kan behöva värderas på ett
nytt sätt.

1.8 Kvalitetsfaktorer

Kvalitetsfaktor Lägesbedöm
ning

Analys

Friska medarbetare Kvalitén
är på väg att
inte uppnås

Ökningen av sjukfrånvaron beror på corona ochspeciellt
inom socialförvaltningen och barn- och
utbildningsförvaltningen. .
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2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr 

2.1 Drift totalt kommunen  

Nämnd/förvaltning 
Nettokostna

d 

Budge
t jan-
april 

Budgetavvikel
se jan- april 

Progno
s helår 

Budge
t helår 

Budgetavvikel
se helår 

Revision 0,1 0,3 0,2  0,9  

Kommunstyrelsen 81,0 85,2 4,2  252,4  

varav Tillväxt 33,7 33,0 -0,7  96,1  

varav Stöd och Strategi 22,4 25,8 3,4  77,1  

varav VA/Renhållning -1,2 0,0 1,2  0,0  

varav 
Överförmyndarverksamh
et 

0,6 1,1 0,5  3,4  

varav 
Samhällsbyggnadsförbun
det Bergslagen 

15,6 15,3 -0,3  45,9  

varav Räddnings- och 
säkerhetsverksamhet 

9,9 10,0 0,1  29,9  

Barn- och 
utbildningsnämnd 

211,1 209,3 -1,8  629,5  

Socialnämnd 181,7 172,2 -9,5  533,1  

Samhällsbyggnadsnämnd
en Bergslagen 

4,0 4,5 0,5  14,0  

Totalt 477,9 471,4 -6,5  
1429,

8 
 

Finansiering 503,8 477,2 26,6  1432,1  

Resultat 25,8 5,7 20,1  2,3  

Finansförvaltningens överskott beror på att endast några mindre fackförbund har fått nya 
löner i april. Lönepotten redovisar då ett stort överskott.  Någon avräkning på 
pensionskostnader har inte heller gjorts utan det kommer till delåret när redovisning ifrån 
KPA är klar. 
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2.2 Investeringar totalt kommunen 

Nämnd/förvaltning Utgift Prognos helår Budget 2020 Budgetavvikelse 

Kommunstyrelsen 4,9 74,6 111,7 37,1 

varav kommunstyrelsen 0,0 1,0 1,0 0,0 

varav Tillväxt 1,5 9,8 48,3 38,5 

varav Stöd och strategi 0,0 0,5 0,5 0,0 

varav VA/Renhållning 2,9 41,6 41,6 0,0 

varav 
Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 

0,5 21,7 20,3 -1,4 

Barn- och 
utbildningsnämnd 

0,0 4,5 9,5 5,0 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen 

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

Socialnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totalt 4,9 79,6 121,7 42,1 

Den stora avvikelsen för Tillväxtförvaltningen avser Frövi industriområde, Frövi bangård 
samt nytt villaområde Lindesberg. 

 Flera av projekten är pågående projekt över perioden 2020–2022 inom Barn- och 
utbildningsförvaltningen. Färdigställande av grundskolorna Brotorpsskolan och 
Lindbackaskolan pågår med ny- och ombyggnation men är inte klara att utrusta för 
undervisning. 

4,0 Mnkr av årets budget är överfört från föregående års investeringsbudget. Av årets totala 
investeringsutrymme i Barn- och utbildningsnämnden förväntas 5,0 Mnkr belasta år 2021. 

2.3 Revision 

Nämnd/förvaltnin
g 

Nettokostna
d 

Budge
t jan-
april 

Budgetavvikels
e jan-april 

Progno
s helår 

Budge
t helår 

Budgetavvikels
e helår 

Revision 0,1 0,3 0,2  0,9  

Totalt 0,1 0,3 0,2  0,9  
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2.4 Tillväxtutskottet 

Tillväxtförvaltningen redovisar under perioden januari till och med april en avvikelse på -0,7 
mnkr. 

Avvikelsen på 0,9 mnkr för näringslivsenheten beror till största del på att det inte förbrukats 
konsultkostnader gällande mark- och exploatering fullt ut ännu, men dessa kommer användas 
successivt under året. 

Färdtjänsts avvikelse på -0,5 mnkr beror på det nya avtalet som trädde i kraft 1/7–19, detta är 
en direkt upphandling vilket innebar, för länstrafikens del att många av deras entreprenörer i 
länet enbart krävde att få köra charter. Charter innebär att ett fordon har betalt 70% av sitt 
avtalspris när den står still utan att ha några kunder, när sedan fordonet får uppdrag så får 
den resterande 30% av det avtalade priset. I Lindesberg fanns många fordon som inte var 
chartrade i förra avtalet och som i direktupphandlingen istället blev det, därav 
kostnadsökning. På grund av de rådande omständigheterna gällande covid-19 är det svårt att 
avgöra hur resterande månaderna kommer att se ut. Ny riktlinje som trädde i kraft 30/3–20 
var att kapaciteten i fordonen bör reduceras till 50%, vilket medför fler fordon och som i sin 
tur kan skapa ökade kostnader. När vi jämför kostnad och antal färdtjänstresor som utfördes i 
mars 2019/2020 har kostnaden för färdtjänstresorna ökat med 1% och antalet resor minskat 
med 27%. 

Drift 

Verksamhet Nettokostnad 
Budget 

jan-
april 

Budgetavvikelse 
jan-april 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budget-
avvikelse 

helår 

Administration 1,9 2,0 0,1  6,1  

Näringslivsenheten 10,0 10,9 0,9  32,9  

Bidrag 3,1 3,2 0,1  6,9  

Färdtjänst 3,0 2,5 -0,5  7,4  

Kulturenheten 5,0 5,1 0,1  15,3  

Utbildningsenheten 7,9 6,5 -1,4  18,7  

Arbetsmarknadsenhete
n 

2,7 2,8 0,1  8,8  

Caféverksamhet 0,1 0,0 -0,1  0,0  

Totalt 33,7 33,0 -0,7  96,1  
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Investeringar 

Investeringsprojekt Utgift Prognos helår Budget 2020 
Budgetavvikelse 

helår 

Bussangöring 
Brotorpsskolan/Lindbackaskolan 

0,0 1,7 1,7 0,0 

Vändplan Guldsmedshyttan 0,0 4,2 4,2 0,0 

Exploatering Frövi 0,7 2,0 17,5 15,5 

Nytt villaområde Lindesberg 0,0 0,0 10,0 10,0 

Frövi bangård 0,0 0,0 13,0 13,0 

Båtramp Lindesberg 0,0 1,0 1,0 0,0 

Robot industritekniska 0,0 0,5 0,5 0,0 

Lindesjön runt 0,0 0,4 0,4 0,0 

Totalt 0,7 9,8 48,3 38,5 

Utgifterna för Exploatering Frövi och Bangården kommer inte att förbrukas under 2020, då 
avsiktsförklaringen har precis beslutats i kommunstyrelsen och Trafikverket kommer inte att 
påbörja något arbete under 2020. 

Villaområde Lindesberg är överklagat och kommer inte att påbörjas under 2020. 

2.5 Stöd och strategi 

Kommunledningskontoret redovisar per sista april en positiv budgetavvikelse på 3,4 Mnkr. 
Det är politisk verksamhet och IT-enheten som visar ett överskott. Under politisk verksamhet 
finns en budget med 5 Mnkr som avser Kommunstyrelsens projekt, av denna budget är 1 
Mnkr beslutade för Resursjobb. 2 Mnkr finns med i planeringen att beslutas om i 
kommunstyrelsen i majmånad och de avser 1 Mnkr för feriearbete, 1 Mnkr för tidigarelagd 
julgåva och 150 tkr till feriearbete. 

Överskottet på IT-enheten beror på att datorer och konsulter kommer att köpas in under 
hösten. 
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Drift 

Förvaltning 
Nettokostna

d 

Budge
t jan-
april 

Budgetavvikels
e jan-april 

Progno
s helår 

Budge
t helår 

Budgetavvikels
e helår 

Kommunledning 1,3 1,5 0,2  4,4  

Politisk verksamhet 2,1 3,5 1,4  10,5  

Ekonomistyrning 0,7 0,8 0,1  2,3  

Kanslienhet 3,9 4,0 0,1  12,1  

Personalenhet 3,4 3,5 0,1  10,6  

Ekonomienhet 1,8 2,1 0,3  6,0  

Övrig verksamhet, 
ekonomi 

0,5 0,3 -0,2  1,0  

IT-teleenhet 6,1 7,0 0,9  20,9  

Övrig verksamhet, 
personal 

1,1 1,1 0,0  3,2  

Personalbefrämjand
e verksamhet 

1,5 1,9 0,4  5,8  

Måltidsverksamhet 0,0 0,1 0,1  0,3  

Totalt 22,4 25,8 3,4  77,1  

Investeringar 

Investeringsprojekt Utgift Prognos helår Budget 2019 
Budgetavvikelse 

helår 

Till 
kommunstyrelsens 
förfogande 

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

E-tjänster 0,0 0,2 0,2 0,0 

Utrustning måltid 0,0 0,3 0,3 0,0 

Totalt 0,0 1,5 1,5 0,0 

     

     

2.6 VA/Renhållning 

Drift 

VA/Renhållning Nettokostnad 
Budget 

jan-
april 

Budgetavvikelse 
jan-april 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budgetavvikelse 
helår 

Vatten- och 
avlopp 

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

Renhållning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totalt -1,2 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 
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Investeringar 

VA/Renhållning Utgift Prognos helår Budget 2019 
Budgetavvikelse 

helår 

Mindre 
ledningsarbeten 

0,0 6,0 6,0 0,0 

Ledning 
Lindesberg- Nora 

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

Minireningsverk 
Öskevik-
Mårdshyttan 

1,0 2,7 2,7 0,0 

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

Gamla Viby 0,0 2,1 2,1 0,0 

Överföring ledning 
Vasselhyttan-Löa 

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

Reningsverk 
Lindesberg 

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

Mindre Va-
anläggningar 

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

Pumpstation 
Prästbron 

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

Folkestorp 1,9 1,9 1,9 0,0 

Gusselby 
verksamhetsområde 

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

Projektering 
Kristinavägen 

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

Totalt 2,9 41,2 41,2 0,0 

2.7 Barn- och utbildningsnämnd 

Drift 

Barn- och 
utbildnings-
förvaltning 

Nettokostnad 
Budget 

jan-
april 

Budgetavvikelse 
jan-april 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budgetavvikelse 
helår 

Grundskola 79,9 80,1 0,2  241,2  

Förskola 49,5 49,8 0,3  149,7  

Gymnasieskola 45,6 42,4 -3,2  127,3  

Fritidshem 8,5 9,5 1,0  28,4  

Central verksamhet 12,1 12,2 0,1  36,6  

Särskola 4,8 4,8 0,0  14,5  

Kulturskola 2,6 3,0 0,4  9,2  

Förskoleklass 5,7 5,5 -0,2  16,4  

Gymnasiesärskola 2,1 1,6 -0,5  4,7  

Fritidsgård 0,3 0,4 0,1  1,3  

Totalt 211,1 209,3 -1,8  629,5  
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Bedömningen från budgetansvariga inom de 3 största verksamheterna; grundskola, förskola 
och gymnasieskola är att nettokostnaden kommer att överskrida årets budget och ge ett 
negativt resultat 

Grundskola Som en följd av ökat elevantal tidigare år är utmaningen att finansiera alla 
undervisningskostnader inom en budget som tidigare var avsatt för betydligt färre elever. 
Elevantalet har ökat med över 200 elever. Skolverket aviserar behov av ytterligare satsningar 
i Lindesbergs kommuns grundskolor för en ökad likvärdig grundskola. I år uppgår det 
statsbidraget till 18 750 653 kronor. 

Förskola Under föregående år ökade antalet barn i förskolan med ca 20 barn. 2019 var 
andelen hos fristående förskola 14,3 %. Utmaningen för verksamheten inom ekonomi är det 
ökade barnantalet. För hösten 2019 och våren 2020 finns statsbidrag för mindre barngrupper 
på 5 369 000 kr. Redovisning för denna period sker hösten 2020. Det ger en viss osäkerhet 
kring finansiering av kostnader bakåt till juli 2019. Vid minskat statsbidrag försvinner 
finansiering i verksamheten via resursfördelningsmodellen i förskola. Avgörande är barnantal 
per avdelning och över tid är prognos svår inte minst med förändringar beslutade av 
Migrationsverket och de asylsökande barnen. 

Gymnasieskola Gymnasieskolan visar en negativ avvikelse på -3,2 Mnkr. Det beror först och 
främst på minskade asylintäkter samt ej genomförda besparingar inför 2020. Jämfört med 
2019 har gymnasieskolan tappat 6,8 Mnkr i asylintäkter från Migrationsverket. Det totala 
besparingskravet för gymnasieskolan under perioden 2019–2020 uppgår till 7,9 Mnkr och 
verksamheten arbetar hårt med olika åtgärder för att minska det förväntade underskottet. 
Flera besparingar kommer att genomföras inom Språkintroduktion och övriga program under 
höstterminen. Det är svårt att i dagsläget uppskatta de förväntade interkommunala intäkterna 
under höstterminen men de preliminära ansökningssifforna visar på en ökning inom flera 
olika program. Även avslag avseende asylintäkter inom Språkintroduktionen kan få både 
positiv och negativ påverkan på resultatet vid årets slut. Coronapandemin har skapat en 
extraordinär situation för gymnasieskolan. De ekonomiska följderna av Coronakrisen är svåra 
att beskriva i dagsläget. Både måltidskostnaderna och lokalvårdskostnaderna i år borde bli 
lägre än förra året. Samtidigt ser vi minskade intäkter från elevhemshyrorna och försäljningen 
inom de yrkesförberedande programmen. De positiva effekterna av distansundervisningen 
inom gymnasieskolan är många. Enligt en av rektorerna har eleverna visat ett stort 
ansvarstagande, vilket har gjort att övergången till distansundervisning har gått väldigt bra. 
Även den rapporterade närvaron har varit högre bland eleverna i och med 
distansundervisningen. Alla elever i årskurs 3 kommer att nå sin studentexamen i tid. Att 
undervisa på distans fungerar bra tack vare digitala verktyg och läromedel. 

Kulturskolan Kulturskolans avvikelse per sista april uppgick till +0,4 Mnkr. Det kan förklaras 
av lägre personalkostnader där en del av utfallet finansieras av externa medel från 
Kulturrådet. Kostnaderna för förbrukningsinventarier och korttidsinventarier blev lägre än 
budgeterat men förväntas att öka under höstterminen. 

Gymnasiesärskolan Gymnasiesärskolan har en negativ avvikelse på -0,5 Mnkr per sista april. 
Anledningen är högre undervisningskostnader än budgeterat. Orsaken är att ökat antal elever 
leder till ökat antal inköpta lärartjänster från Lindeskolans yrkesprogram. Det kan bli möjligt 
med nedskärningar till höstterminen i takt med att elever som utvecklats behöver mindre 
resursstöd. Osäkerheten är dock stor när det gäller elevantal och behov av resursstöd samt 
omfattningen av ämneslärare från Lindeskolan. 

Övriga verksamheter prognostiserar inga eller mindre avvikelser i ekonomin mot budget. 
När det gäller förskoleklass & fritidshem ses de ofta i en samlad bild hos budgetansvarig för 
grundskola. 
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Investeringar 

Investeringsprojekt Utgift Prognos helår Budget 2020 
Budgetavvikelse 

helår 

Inventarier 
Brotorpsskolan 

0,0 2,5 3,5 1,0 

Lindbackaskolan 0,0 0,0 4,0 4,0 

Inventarier grundskolan 0,0 1,0 1,0 0,0 

Undervisningsinventarier 0,0 1,0 1,0 0,0 

Totalt 0,0 4,5 9,5 5,0 

     

Flera av projekten är pågående projekt över perioden 2020–2022. Färdigställande av 
grundskolorna Brotorpsskolan och Lindbackaskolan pågår med ny- och ombyggnation men är 
inte klara att utrusta för undervisning. 

4,0 Mnkr av årets budget är överfört från föregående års investeringsbudget. Av årets totala 
investeringsutrymme i Barn- och utbildningsnämnden förväntas 5,0 Mnkr belasta år 2021. 

2.8 Socialnämnd 

Socialförvaltningens avvikelse per sista april uppgår till -9,5 Mnkr vilket är 2 Mnkr mer än 
föregående månad. De första ekonomiska effekterna av Covid-19 för Socialförvaltningen 
börjar nu synas i och med att personalkostnaderna för mars finns med i utfallet. Det är dock 
bara en månad och situationen beräknas drabba olika delar av förvaltningen på olika sätt. 
Omsorgen drabbas direkt medan Individ och familjeomsorgen troligtvis kommer drabbas på 
längre sikt med till exempel försörjningsstödet beroende på hur lång tid det tar för 
arbetsmarknaden att återhämta sig. 

Funktionsstöds avvikelse är 0,4 Mnkr vilket är samma som månaden innan. Inom 
Funktionsstöds område är det gruppboendena som har en negativ avvikelse. Den uppgår till -
1,3 Mnkr per sista april, jämfört med föregående år är det 0,1 Mnkr lägre avvikelse. 

En extern vuxenplacering till en årskostnad av 1,6 Mnkr utöver budget har tillkommit vilket 
kommer orsaka en avvikelse med motsvarande belopp. 

Individ och familj har en negativ avvikelse med -4,7 Mnkr vilket är 0,9 Mnkr mer än 
månaden innan. HVB vuxna har en negativ avvikelse med -1,7 Mnkr. Familjehem har en 
negativ avvikelse med -0,7 Mnkr och HVB barn har en negativ avvikelse med -0,9 Mnkr. Alla 
dessa enheter hade haft en negativ avvikelse oavsett covid-19 och avvikelsen kommer 
sannolikt att finnas kvar/öka till slutet av året. 

Försörjningsstöds avvikelse uppgår till -2,3 Mnkr, vid den här tiden föregående år var det -1,7 
Mnkr. Att avvikelsen är högre i år beror både på högre kostnader såväl som lägre intäkter, en 
trend som pågått sedan 2019. Avvikelsen hade således troligen även utan Covid-19 blivit 
högre än tidigare år. Hittills har ingen större effekt av pandemin synts i inflödet av nya 
ärenden. 
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Socialförvaltninge
n 

Nettokostna
d 

Budge
t jan-
april 

Budgetavvikels
e jan-april 

Progno
s helår 

Budge
t helår 

Budgetavvikels
e helår 

Administration 8,4 9,2 0,8  28,0  

Funktionsstöd 45,2 45,6 0,4  140,5  

Individ- och familj 34,0 29,3 -4,7  87,6  

Vård och omsorg 94,1 88,1 -6,0  277,0  

Totalt 181,7 172,2 -9,5  533,1  

2.9 Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

Det ekonomiska resultatet för perioden ser bra ut, framförallt beror det på ökade intäkter 
inom respektive ämnesområde och ett högre restvärde på fordon än planerat, tack vare bra 
skötsel. Det har även varit ett par vakanta tjänster, samt föräldraledighet på miljökontoret 
som gjort att det är minskade lönekostnader på den enheten. 

Verksamhet Kostnad 
Budget 

jan-
april 

Budgetavvikelse 
jan-april 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budget-
avvikelse 

helår 

Stab 1,7 2,0 0,3  5,9  

Stadsbyggnadskontoret 0,7 0,6 -0,1  1,8  

Miljökontoret 0,7 0,8 0,1  2,8  

Nämnd/förvaltningsledn
ing 

0,2 0,2 0,0  0,8  

Summa gemensamma 
kostnader 

3,3 3,6 0,3  11,3  

Skuld till övriga 
samarbetskommuner 

-0,4  0,4    

Bostadsanpassning 
Lindesberg 

1,1 0,9 -0,2  2,7  

Energirådgivning 0,0 0,0 0,0  0,0  

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

Totalt 4,0 4,5 0,5  14,0  

2.10  Räddnings- och säkerhetsverksamhet 

Räddning- och 
säkerhetsnämnd 

Kostnad 
Budget 

jan-april 
Budgetavvikelse 

jan-april 
Prognos 

helår 
Budget 

helår 
Budgetavvikelse 

helår 

Räddningstjänst 9,9 10,0 0,1  29,8  

Civilförsvar 0,0 0,0 0,0  0,1  

Totalt 9,9 10,0 0,1  29,9  
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2.11  Överförmyndarverksamhet 

Överförmyndar-
verksamhet 

Kostnad 
Budget 

jan-april 
Budgetavvikelse 

jan-april 
Prognos 

helår 
Budget 

helår 
Budgetavvikelse 

helår 

Överförmyndare 0,6 1,1 0,5  3,4  

Totalt 0,6 1,1 0,5  3,4  

       

       

2.12  Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Drift 

Samhällsbyggnads-
förbundet 
Bergslagen 

Nettokostnad 
Budget 

jan-
april 

Budgetavvikelse 
jan-april 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budgetavvikelse 
helår 

Lokalvård 1,2 0,9 -0,3 2,7 2,7 0,0 

Gata, belysning 9,1 9,1 0,0 24,9 27,4 2,5 

Parkverksamhet 2,1 2,1 0,0 6,3 6,3 0,0 

Idrott, 
fritidsanläggningar 

3,2 3,2 0,0 9,5 9,5 0,0 

Totalt 15,6 15,3 -0,3 43,4 45,9 2,5 

Gata/trafik: Beräknar plusresultat på snöbudget, och enligt beslut från Direktionen kommer 
dessa fördelas på sommarväghållning. 

  



  

Kommunfullmäktige, Lägesrapport April 2020 27(30) 

Investeringar 

Investeringsprojekt Utgift Prognos helår Budget 2019 
Budgetavvikelse 

helår 

Trafikåtgärder 0,0 0,4 0,4 0,0 

Föryngring träd 0,0 0,3 0,3 0,0 

Trafiksäkerhetsåtgärder, 
vid gatuombyggnation 

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

Tillgänglighetsanpassning 0,2 0,4 0,4 0,0 

Planerat underhåll 
beläggning 

0,0 1,7 1,7 0,0 

Renovering broar 0,2 10,0 10,0 0,0 

Väg- och gatubelysning 
Ramsberg 

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

Frövistrandpromenad 0,0 0,1 0,1 0,0 

Park tivoliplan 0,0 0,4 0,4 0,0 

Flugparken 0,8 2,3 0,9 -1,4 

Bryggor 0,0 0,1 0,1 0,0 

Reinvesteringar 
lekplatser 

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

Parkinvesteringar 0,0 0,2 0,2 0,0 

Fritidsbyn, nya 
bollplaner, läktare 

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

Park Vibyn i Frövi 0,0 0,2 0,2 0,0 

Reinvestering Råsshallen 0,0 0,1 0,1 0,0 

Ismaskin Råsshallen 0,0 0,6 0,6 0,0 

Nyvattenledn, servis 
Råssvallen 

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

Nya tvättbryggor 0,1 0,1 0,1 0,0 

Reinvestering Smedvallen 0,0 0,1 0,1 0,0 

Reningsanläggning 
Fellingsbrobad 

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

Akut underhåll idrott 0,0 0,1 0,1 0,0 

Totalt 1,3 21,7 20,3 -1,4 
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Finansförvaltning 

Drift 

Finansförvaltning Nettokostnad 
Budget 

jan-
april 

Budgetavvikelse 
jan-april 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budgetavvikelse 
helår 

Arbetsgivaravgift, 
pensioner mm 

10,7 34,1 23,4  101,6  

Intern ränta -1,5 -1,3 0,2  -3,9  

Kommunal skatt -369,7 -373,4 -3,7  -1120,1  

Generella 
statsbidrag 

-143,4 -139,0 4,4  -417,0  

Finansiella 
intäkter 

-0,2 -1,5 -1,3  -4,5  

Finansiella 
kostnader 

0,3 1,5 1,2  4,5  

Avskrivningar 0 2,6 2,6  7,8  

Övriga finansiella 
poster 

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

Totalt -503,8 -477,2 26,6  
-1 

432,1 
 

Finansförvaltningens överskott beror på att endast några mindre fackförbund har fått nya 
löner i april. Lönepotten redovisar då ett stort överskott.  Någon avräkning på 
pensionskostnader har inte heller gjorts utan det kommer till delåret när redovisning ifrån 
KPA är klar. 

2.13 Likviditet 

 

Likviditeten för koncernen är ca 401 709 484 kronor per sista april 2020 det är ca 20 Mnkr 
lägre jämfört med samma period föregående år. 
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Likviditeten för kommunen per sista april var 266 222 532 kronor det är ca 33 Mnkr mer 
jämfört med samma period föregående år. 

2.14 Stadshus koncernen 

Stadshuskoncernen 

Koncernen 

Stadshu
s 

prognos
-helår 

Linde 
Energi 

progno
s helår 

FALAB 
progno
s helår 

BELAB 
progno
s helår 

Elimineringa
r 

Total
t 

Intäkter 0,2 231,1 260,5 28,2 -44,2 475,7 

Summa rörelsens intäkter       

Drift -1,8 -59,2 -126,7 -38,6 44,2 -182,1 

Fastighetsunderhåll/Energikostnade
r 

 -105,5 -39,0   -144,5 

Summa rörelsens kostnader -1,8 -164,7 -165,7 -38,6  
-

326,6 

Driftnetto -1,6 66,4 94,7 -10,3  149,2 

Avskrivningar  -23,7 -104,6 -0,1  -128,4 

Jämförelsestörandeposter       

Rörelseresultat -1,6 42,7 9,9 -10,4  20,8 

Summa finansiella poster -1,6 -0,8 -39,4   -41,8 

Resultat före skatt och 
bokslutsdispositioner 

-3,2 41,9 -49,3 -10,4  -21,0 

Stadshus-koncernen månadsrapport 2020–04 

Stadshus Utfallet för Stadshus är ca 0,6 Mnkr bättre än budget vilket beror på lägre 
driftkostnad samt räntekostnader. 

LEAB-koncernen Elproduktion uppgick till ca hälften av budgeterad volym och priserna är 
mycket lägre än budget. Även värme kommer att gå något under budget för månaden pga. 
störning hos Korsnäs som innebar en oljekostnad utöver budget och något lägre 
volymomsättning pga. temperatur. Elnät går enligt budget och elhandel något bättre pga. låga 
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priser på elcertifikat och ursprungsgarantier vilket sänker anskaffningskostnaden för el. 

Sammantaget har vi tappat lite av den positiva avvikelsen från mars men ligger fortfarande 
över budget. 

FALAB-koncernen Intäkterna är ca 2 Mnkr lägre än budgeterat vilket till stor del beror på 
ökade vakanser. Driftkostnaderna är ca 1 mkr lägre än budget vilket är ovanligt denna tid på 
året med tanke på att kostnaderna inte är periodiserade. Normalt brukar driftkostnaderna 
avvika negativt från budget med tanke på att det borde ha varit kallare denna tid på året. 
Underhållskostnaderna är drygt 2 Mnkr lägre än budgeterat. Även avskrivningarna är lägre än 
budget, skillnaden på 11,1 Mnkr är ev. kommande nedskrivningar. När det gäller räntorna så 
följer de budget. 

Detta innebär att res. efter fin. Netto landar på -3,8 Mnkr, vilket är ca 12,6 Mnkr bättre än 
budget. Justerar vi resultatet för underhåll och ev. kommande nedskrivningar så är res. efter 
fin. Netto 2 Mnkr sämre än budget vilket beror på lägre intäkter. 

BELAB Situationen kring Covid-19 har gjort att bolaget tappat många besökare till alla våra 
anläggningar. 

Badhuset Energikällan samt Actic håller fortsatt öppet men har väldigt få besökare och 
därmed väldigt små intäkter. 

Lindesberg Arena är endast öppet på vardagar och då endast tillgänglig för skola samt de 
föreningar som finns i byggnaden. Bolaget fick nyligen besked att Ulf Lundell ställer in hela sin 
turné och därmed påbörjas återbetalning av de biljettintäkter bolaget mottagit. Arenan har 
ingen konferensverksamhet för tillfället. 

Lindesbergs Bio är helt stängd p.g.a. restriktionerna från regeringen samt att alla 
biopremiärer är uppskjutna. 

Trots att bolaget i dagsläget ligger bättre än budget ser bolaget en stor utmaning i att få 
utfallet i balans mot budget. Den lågsäsong som vanligtvis infinner sig i slutet av maj kom 
redan i slutet av mars och i rådande läge ser bolaget även att risken finns att lågsäsongen 
fortsätter ända in under hösten, på grund av allt detta lägger bolaget en beräknad prognos på 
1 miljon sämre än budget. Bolaget fortsätter jobba hårt för att hålla nere kostnaderna när 
intäkterna är så få, vi ser över öppettider på badhuset, minimerar personalstyrkan, begränsar 
inköp m.m. 
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Fördjupning av översiktsplanen för Lindesbergs tätort  

 
Förslag till beslut 

 Att ge Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen uppdrag att 
påbörja arbetet med att ta fram en ny fördjupning av 
översiktsplanen för Lindesbergs tätort. 

 
Ärendebeskrivning 

Den tidigare fördjupningen av översiktsplanen (FÖP) för Lindesbergs 
tätort upphävdes i samband med antagandet av Lindesbergs kommuns 
översiktsplan (ÖP) under 2019. Samtliga fördjupade översiktsplaner 
som fanns i Lindesberg upphävdes, förutom den fördjupade 
översiktsplanen för Frövi (lagakraftvunnen 2018-05-24). Den 
fördjupade översiktsplanen för Lindesbergs tätort upphävdes då de 
strategiska ställningstaganden som angavs inte var tillräckligt 
aktualiserade utifrån de nya ställningstaganden som gjordes inom 
ramen för den nya översiktsplanen, och ett behov att uppdatera den 
fördjupade översiktsplanen för Lindesberg fanns. Översiktsplanen ger 
en grov strategisk inriktning för Lindesbergs tätort.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har bl.a. fått i uppdrag att påbörja 
detaljplanarbete i tätortens centrala och västra delar. Detaljplanernas 
syfte innebär att strategiska och ortsövergripande frågor aktualiseras. 
Den grönplan som tidigare framtagits kan även införlivas i den 
fördjupade översiktsplanen. 
 
I minnesanteckningar från styrgruppsmöten under 
översiktsplaneprocessen framgår att uppdrag att uppdatera den 
fördjupade översiktsplanen bör föreslås. 
 
Förvaltningens motivering till beslutet 

Frågor på den strategiska nivån som krävs täcks inte i översiktsplanen, 
vilket belyser behovet av en FÖP. En fördjupning av översiktsplanen 
ger nytta till både kommande och pågående detaljplanering, 
bygglovshantering och strategiska markköpsfrågor. Bland annat kan en 
tydlig strategisk inriktning spara tid i detaljplanearbeten, vilket kan 
ytterligare effektivisera processen. En FÖP pekar även ut kommunens 
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strategiska inriktning gällande framtida planer gällande infrastruktur 
för Lindesbergs tätort, något som efterfrågats av statliga myndigheter. 
 
Frågor som bör hanteras inom ramen för en FÖP är exempelvis: 
 

 Nya utpekade områden för bostäder, verksamheter, skolor 
och vårdinrättningar 

 Frågor om infrastruktur och teknisk infrastruktur 
 Flöden och stråk inom Lindesbergs tätort 
 Grönområden 
 Strategisk inriktning för sammanhängande projekt 
 Samlade utredningar gällande exempelvis buller, trafik eller 

översvämning 
 Tydlig politisk viljeinriktning gentemot medborgare, 

näringsidkare samt övriga kommunala förvaltningar 
 

 Även om en FÖP inte hinner vinna laga kraft innan påbörjade 
detaljplaner så kan projekten dra nytta av parallella processer. 
 
 
 
Martin Lindström Simon Ljunggren 
Förvaltningschef Planarkitekt 
 
 
Meddelas för åtgärd 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
 
För kännedom 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
Tillväxtförvaltningen 
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 Personalenheten 
Carina Fyrpil 
 0581-810 20 
carina.fyrpil@lindesberg.se 
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Kommunstyrelsen 
 
 
 

Julklapp till kommunanställda 2020 

Förslag till beslut 

Kommundirektörens ledningsgrupp föreslår kommunstyrelsen besluta 
 Årets julklapp till medarbetare inom Lindesbergs kommun riktas till att 

gynna lokala näringslivet inom Lindesbergs kommun och delas ut så snart 
som möjligt 

 Storleken på lokalt presentkort/värdebevis uppgår till 300 
kr/medarbetare och kostnaden belastar kommunstyrelsen. 

 Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att arbeta vidare 
med ett upplägg för genomförande. 

 

Ärendebeskrivning 

Lindesbergs kommun har som tradition att ge varje medarbetare en julklapp. 
Beslut att göra det tas i kommundirektörens ledningsgrupp under april-maj 
varje år. Kostnaden för julklapp brukar vanligtvis vara mellan 120-170 
kr/medarbetare och belastar varje verksamhet. Julklappen brukar delas ut av 
respektive chef under slutet av november och fram till jul. Varje chef beställer 
det antal julklappar som ska delas ut med hänsyn till tillsvidareanställda, 
tidsbegränsat anställda samt aktiva timanställda. 

Utifrån rådande situation gällande covid-19 har inte bara kommunens 
verksamheter en ansträngd situation utan också näringslivet i kommunen. 
Med anledning av detta föreslås att kommunens medarbetare i år får en gåva 
som berättigar till varor och tjänster i kommunens lokala näringsliv. Förslaget 
är att dela ut gåvan så snart som möjligt och att giltigheten är fram till och 
med september. Gåvan ersätter årets julklapp. Förslaget är också att värdet på 
gåvan som ersätter årets julklapp är 300 kr. Kostnaden för att göra denna 
insats föreslås att inte belasta kommunens verksamheter utan helt belasta 
kommunstyrelsen. Beräknad kostnad är 900 000kr. 

Kommunens näringslivsenhet kommer vara de som tar fram och samordnar 
ett tillvägagångssätt så att de lokala aktörer som vill ta emot 
presentkort/värdebevis kan göra det. 

Presentkortet/värdebeviset  

- kan inte utbytas mot kontanter   
- gäller ej för alkohol, spel, tobak, läkemedel eller livsmedel 
- gäller endast vid ett köptillfälle 
- är personligt, kan inte överlåtas 
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Henrik Arenvang Carina Fyrpil 
Kommundirektör Personalchef 

För åtgärd: 

Kommundirektör 

För kännedom: 

Förvaltningschefer, näringslivschef 
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 Tillväxtförvaltningen 
Helena Randefelt 
 0581-816 06 
helena.randefelt@lindesberg.se 
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Kommunstyrelsen 
 

Sommarlovsaktiviteter 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att finansiera sommarlovsaktiviteter 2020 med 1 
mnkr från kommunstyrelsens avsatta medel för projekt. 

Sommarlovsaktiviteterna genomförs under förutsättning att 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan följas. 

Ärendebeskrivning 

Lindesbergs kommun strävar efter att ha ett brett och stort utbud av 
lovaktiviteter för skollediga barn och ungdomar i grundskolan som är bosatta  

i kommunen. 

Sommarlovsaktiviteterna är för barn och ungdomar födda 2005-2015 som är 
bosatta och folkbokförda i Lindesbergs kommun.  

Tidigare års genomförda sommarlovsaktiviteter har finansierats med medel 
från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. I år finns inga 
sådana medel avsatta, så för att Lindesbergs kommun ska kunna erbjuda 
sommarlovsaktiviterer även sommaren 2020 krävs det egen finansiering av 
kommunen. 

 

 

Magnus Sjöberg Helena Randefelt 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Fritidskonsulent, näringslivsenheten 

För kännedom: 

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

Närvaro vid politiska sammanträden på distans för 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om följande tillägg i Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagens reglemente: 
 
• Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen får, om särskilda skäl föreligger, 

sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde 
får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett 
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 
Lokalen ska vara beskaffad så att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

• Ledamot som önskar närvara på distans ska i förväg anmäla detta till 
ordförande.  

• Ordförande avgör om särskilda skäl för närvaro på distans föreligger.  
• Vid behandling av ärenden som innehåller sekretess får ledamöter inte 

delta på distans.  
• Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 

distans vid de egna sammanträdena. 
 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige i Lindesberg beslutade den 27 april 2020 att samtliga 
nämnder i Lindesbergs kommun får sammanträda med ledamöter närvarande 
på distans. I beslutet framgår att detta ska föras in i nämndernas reglemente, 
vilket innebär att ett tillägg i Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens 
reglemente behöver göras. 
 
Konsekvenser 

Då Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen består av ledamöter från fyra 
kommuner behöver ledamöternas tillgång till teknisk utrustning för att kunna 
delta på distans utredas och säkerställas. Kostnaderna beräknas uppgå till 
6 000 kr per platta och cirka 100 kr/månad för mobilt bredband. 

Henrik Arenvang Anna Lundström 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

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

Reglemente för kommunstyrelsen  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

Med anledning av coronapandemin har frågan om distansnärvaro för 
ledamöter aktualiserats.  
 
I nya kommunallagen finns möjligheten att som ledamot och ersättare delta 
vid politiska sammanträden på distans. Då måste kommunfullmäktige ta ett 
beslut om att godkänna detta. 
  
Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2020 om att ändra i samtliga 
nämnders reglementen för att möjliggöra för deltagande via distans. I vanliga 
fall går dessa ärenden via samtliga nämnder vidare till kommunstyrelsen och 
slutligen till kommunfullmäktige. Med anledning av coronapandemin fanns 
inte tid för att låta ärendet gå via nämnderna. Detta ärende kommer därför 
från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för kännedom. 
 

Henrik Arenvang Ellinor Halldan 
Kommundirektör Handläggare 

 

Bilagor: 

Reglemente för kommunstyrelsen 
Beslut från kommunfullmäktige 27 april 2020 
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Utöver det som föreskrivs om Kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i 
detta reglemente.  
 
KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER  

 
§ 1 Ledningsfunktionen  

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för 
hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.  
 
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens 
ekonomi och verksamheter.  
 
§ 2 

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat: 
 utvecklingen av den kommunala demokratin, 
 personalpolitiken, 
 den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten, 
 mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap 

upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas, 
 miljövårds- och naturvårdspolitiken  
 energiplaneringen samt främja energihushållningen,  
 trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning, 
 informationsverksamheten, 
 arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet, 
 arbetet med att effektivisera administrationen, 
 utvecklingen av informationssystem och kommunikation; samt 
 utveckling av brukarinflytande. 

 
Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa: 

 socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas, 
 den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal hälso- och 

sjukvård, 
 skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas, 
 räddningstjänsten och verka för ett gott kommunalt samhällsskydd 
 fritids- och kulturpolitiken och verka för en god fritids- och kulturverksamhet i 

kommunen. 
 att målen i miljöbalken och livsmedelslagen kan uppfyllas 
 att målen för de lagstadgade kommunaltekniska verksamheterna vatten och avlopp, 

avfall och gata kan uppfyllas. 
 
§ 3 Ägarfunktionen 

Kommunstyrelsen ansvarar för ägarfunktionen över Linde Stadshus AB (LSAB) med undantag 
för nedanstående ärenden som beslutas av kommunfullmäktige: 

1. Ärenden enligt KL 3 kap. 16–18 §§ att: 
 besluta om att viss verksamhet ska bedrivas i bolagsform 
 fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten 
 välja styrelse och minst en lekmannarevisor samt suppleanter 
 säkerställa att fullmäktige får yttra sig i principiella frågor eller annat som är av 

större vikt innan bolaget fattar beslut 
2. Godkänna bolagsordningar och stadgar 



 
3. Fastställa koncernövergripande och principiellt viktiga policy- och inriktningsbeslut 
4. Mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin, koncernbudget 
5. Beslut om kommunal borgen 
6. Kapitaltillskott (nyemission, förlusttäckning, driftbidrag mm) 
7. Ansvarsfrihet om revisor ej tillstyrkt sådan 
8. Godkännande av förvärv eller bildande av bolag 
9. Frivillig likvidation eller fusion av bolag 
10. Försäljning av bolag eller del av bolag eller sådant bolags rörelse 

 
§ 4 Styrfunktionen 

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att: 
 leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och 

ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra framställningar i 
målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd, 

 övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och 
ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och 
ekonomiskt 

 tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret, 

 ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna, 
 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller 

delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och 
efterlevnad av uppställda direktiv men också om övriga förhållanden av betydelse för 
kommunen, 

 tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade 
sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har 
intresse i. 

 
KOMMUNENS ÖVRIGA VERKSAMHETER  

 
§ 5 Ekonomisk förvaltning  

Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid följa 
fullmäktiges meddelade föreskrifter.  
 
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att 
bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de 
åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. 
 
Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland 
annat att: 

 underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom, 
 tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 
 handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera 

sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden. 
 
§ 6 Personalpolitiken 

Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bland annat att: 

 med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 



 
 förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt 

utom vad gäller §§ 11–14 och 38, lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra 
nämnders verksamhetsområden, 

 besluta om stridsåtgärd, 
 avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser 

rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 
 lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (1954:130), 

 
§ 7 Övrig förvaltning  

Uppgifter enligt speciallagstiftning.  
 
Kommunstyrelsens tillväxtutskott är arbetslöshetsnämnd och utskottet för stöd och strategi 
är krisledningsnämnd. 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i 
arkivreglemente.  
 
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de personregister som styrelsen för sin 
verksamhet förfogar över. Styrelsen ska utse personuppgiftsombud som tillser att 
personuppgifter hanteras på ett lagligt sätt.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla. 
 
Tillväxt 

Inom Tillväxt ansvarar kommunstyrelsen för: 
Vuxenutbildning, innehållande grundläggande och gymnasial vuxenutbildning (komvux), 
svenskundervisning för invandrare (sfi), vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux), 
yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, arbetsmarknadsutbildning, uppdragsutbildning, 
samt samordning av högskoleutbildning i Lindesbergs kommun. 

 Flyktingmottagande 
 Arbetsmarknad 
 den kommunala kultur- och fritidsverksamheten, inklusive biblioteksverksamhet 
 näringslivsutveckling 
 turism 
 konsumentrådgivning 
 landsbygdsutveckling 
 mark och exploatering 
 infrastruktur 

 
Stöd och strategi 

Inom Stöd och strategi ansvarar kommunstyrelsen för områdena kansli, ekonomi, personal, 
IT, måltid, miljö, folkhälsa, information/kommunikation, upphandling samt risk och säkerhet. 
 
§ 8 Övrig verksamhet 

Kommunstyrelsen har vidare hand om: 
- sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvarar för åtgärder för att allmänt främja 

sysselsättningen och näringslivet i kommunen, 
- övergripande infrastruktur, såsom vägar, gator och stadsbyggnad och motsvarande 
- kommunens centrala informationsverksamhet, 
- reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och utformningen av fullmäktiges 

handlingar, 



 
- kommunens heraldiska vapen, 
- övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som inte uppdragits åt annan nämnd. 
 
§ 9 Delegering från kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden: 
- vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt med 

särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit, 
- ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen, 
- leda styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt, 
- på begäran av en nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den 

budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra 
riktlinjer, 

- utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen, 
- överlåta och förvärva fastighet för en köpeskilling upp till och med en miljon kronor, 
- ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m. 
- i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens 

talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, 
ingå förlikning och sluta annat avtal, 

- avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell 
betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också besluta om 
yttranden av principiell betydelse om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på 
ordinarie sammanträde med fullmäktige. 

- sluta avtal angående mottagning av flyktingar. 
- mindre avgifter inom kommunstyrelsens områden som inte är av principiell vikt. 
 
§ 10 Ansvar och rapporteringsskyldighet  

Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 
bestämmelser i detta reglemente.  
 
Kommunstyrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas 
och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.  
 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER  

 
§ 11 Sammansättning  

Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare.  
 
§ 12 Ersättarnas tjänstgöring  

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.  
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  
 
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige 
bestämda ordningen för inkallande av ersättare. En ersättare som har börjat tjänstgöra har 
dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna 
därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in 
i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. 
 



 
En vid sammanträde närvarande men inte tjänstgörande ersättare har rätt att delta i 
överläggningarna men har inte rätt att delta i besluten eller få sin mening antecknad i 
protokollet. 
 
§ 13 Närvaro på distans 

Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor. Lokalen ska vara beskaffad så att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  
 
Ledamot som önskar närvara på distans ska i förväg anmäla detta till ordförande. 
 
Ordförande avgör om särskilda skäl för närvaro på distans föreligger. 
 
Vid behandling av ärenden som innehåller sekretess får ledamöter inte delta på distans. 
 
§ 14 Återinträde  

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en 
gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får tjänstgöra igen om 
ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.  
 
§ 15 Inkallande av ersättare  

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde 
kallar själv in ersättare. Den ersättare som står på tur kallas.  
 
§ 16 Ersättare för ordföranden  

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en 
del av ett sammanträde fullgör den till tjänsteår mest erfarna ledamoten ordförandens 
uppgifter.  
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget 
för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.  
 
SAMMANTRÄDEN 

 

§ 17 Tidpunkt  

Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer.  
 
§ 18 Kallelse  

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  
 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
 
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fyra dagar före 
sammanträdesdagen.  
 



 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.  
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.  
 
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till 
tjänsteår mest erfarna ledamoten göra detta. 
 
§ 19 Ordföranden 

Det är en plikt för kommunstyrelsens ordförande att: 
- närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndför-valtning, 
- med uppmärksamhet följa de frågor av betydelse för kommunens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 
- främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder, samt 
- representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 
 
Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med de nämnder som 
fullmäktige angivit i särskilt beslut. Ordföranden får därmed delta i överläggningarna men 
inte i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon 
enskild.  
 
§ 20 Kommunalråd  

Kommunstyrelsens ordförande ska vara kommunalråd.  
 
Kommunalråd ska ägna hela sin arbetstid åt uppdraget för kommunen.  
 
§ 21 Justering av protokoll  

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  
 
Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den.  
 
§ 22 Reservation  

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 
ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har 
fastställts för justeringen av protokollet.  
 
§ 23 Delgivning  

Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommunchefen eller annan 
anställd som styrelsen bestämmer.  
 
§ 24 Undertecknande av handlingar  

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska undertecknas 
av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd 
som styrelsen bestämmer. I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna 
handlingar. 
 
§ 25 Offentliga sammanträden 

Kommunstyrelsen får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga. 
 



 
I ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som 
omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller dock inte offentlighet. 
 
§ 26 Närvarorätt för barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens ordförande 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande och socialnämndens ordförande, som båda är 
heltidsarvoderade, får delta i överläggningar med kommunstyrelsen och dess utskott och 
beredningar men inte i besluten. 
 
UTSKOTT OCH BEREDNINGAR 

 

§ 27 Utskott och beredningar 

Kommunstyrelsen får utse de utskott och beredningar som krävs för att fullgöra de uppgifter 
som styrelsen ansvarar för. 
 
Inom kommunstyrelsen ska finnas ett tillväxtutskott och ett utskott för stöd och strategi. 
 
§ 28 Val av ledamöter och ersättare till utskott och beredningar  

Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottets eller beredningens 
ledamöter en ordförande och en vice ordförande.  
 
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
sitt uppdrag för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare 
för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.  
 
§ 29 Inkallande av ersättare i utskott och beredningar  

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda 
ordningen. 
 
En vid sammanträdet närvarande men inte tjänstgörande ersättare har rätt att delta i 
överläggningarna men har inte rätt att delta i besluten eller få sin mening antecknad i 
protokollet. 
 
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet eller beredningen, som inte utsetts vid 
proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.  
 
§ 30  

Utskottet eller beredningen sammanträder på dag och tid som varje utskott/beredning 
bestämmer. Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när 
minst 3 ledamöter begär det.  
 
Utskottet/beredningen får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande. 
 
§ 31 Beslut i utskott 

Då utskotten fattar delegationsbeslut på kommunstyrelsens vägnar ska tillkännagivande om 
verkställd justering ske i den ordning som gäller för styrelsen. 
Anmälan ska ske till kommunstyrelsen av beslut fattade med stöd av delegation. 
 
Kommunstyrelsens ordförande ansvarar för att ärenden, som ska avgöras av 
kommunstyrelsen, blir beredda i vederbörande utskott. Efter beredning ska utskotten 
regelmässigt lägga förslag till beslut i varje ärende. 



 
 
Från kommunens nämnder, beredningar och anställda får utskotten ta in de yttranden och 
upplysningar, som behövs för att utskotten ska kunna fullgöra sina uppgifter. 
 
TILLVÄXTUTSKOTTETS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER  

 
§ 32 Ansvarsområden 

Tillväxtutskottet ansvarar för områdena arbetsmarknad, vuxenutbildning, 
flyktingmottagande, kultur, fritid, näringsliv, turism, mark och exploatering, infrastruktur, 
konsumentrådgivning och landsbygdsutveckling. Utskottet är tillika arbetslöshetsnämnd. 
Under tillväxtutskottet finns tillväxtförvaltningen. 
 
I ansvarsområdena ingår: 

1. ansvara för kommunens vuxenutbildning, innehållande grundläggande och gymnasial 
vuxenutbildning (komvux), svenskundervisning för invandrare (sfi), vuxenutbildning 
för utvecklingsstörda (särvux), yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, 
arbetsmarknadsutbildning, uppdragsutbildning, samt samordning av 
högskoleutbildning i Lindesbergs kommun. 

2. ansvara för kommunens flyktingmottagande i samverkan med berörda aktörer. 
3. ansvara för en arbetsmarknadsenhet i samverkan med berörda aktörer. 
4. ansvara för den kommunala kultur- och fritidsverksamheten innefattande såväl 

verksamhet i egen regi som stöd till annan kultur- och fritidsverksamhet i kommunen, 
inklusive biblioteksverksamhet 

5. ansvara för sysselsättnings- och näringslivsfrågor så som för åtgärder för att allmänt 
främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen 

6. ansvara för infrastrukturfrågor 
7. ansvara för mark och exploateringsfrågor 
8. ansvara för kommunens konsumentrådgivning 
9. ansvara för kommunens landsbygdsutveckling 
10. inom ramen för av kommunfullmäktige beviljade anslag och fastställda regler fördela 

bidrag till föreningar och organisationer 
11. förvalta kommunens institutioner, anläggningar och lokaler för kultur- och 

fritidsverksamhet samt besluta om upplåtelse av dessa 
12. förvalta annan för kommunens kulturella verksamhet avsedd egendom såsom 

samlingar och konstverk, samt ansvara för den konstnärliga utsmyckningen av 
kommunens byggnader, vara rådgivande vid utsmyckning av offentliga platser, 
bostads- och andra bebyggelseområden. 

13. även utan föregående remiss följa aktuella plan- och byggnadsfrågor och därvid, om 
utskottet finner det påkallat, till vederbörande myndighet framföra sina synpunkter 

14. verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och 
utemiljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde 
 

§ 33 Sammansättning 

Utskottet har sju ledamöter och sju ersättare. 
 
§ 34 Sammanträden 

Utskottet ska sammanträda en gång i månaden. I övrigt gäller samma regler kring 
sammanträdet som för kommunstyrelsen. 
 
UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGIS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 

 



 
§ 35 Ansvarsområden 

Utskottet för stöd och strategi ansvarar för områdena kansli, ekonomi, personal, IT och tele, 
måltid, miljö, folkhälsa, information/kommunikation, upphandling samt risk och säkerhet.  
 
Under utskottet för stöd och strategi finns kommunledningskontoret. 
 
§ 36 Sammansättning 

Utskottet har sju ledamöter och sju ersättare. 
 
§ 37 Sammanträden 

Utskottet ska sammanträda två gånger per termin. I övrigt gäller samma regler kring 
sammanträdet som för kommunstyrelsen. 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 15 (26) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunfullmäktige 2020-04-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §30/20   Dnr: KS 2020/121 

 

Närvaro vid politiska sammanträden på distans 
 
Beslut 

 

 Kommunfullmäktige samt samtliga nämnder i 
Lindesbergs kommun får, om särskilda skäl föreligger, 
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. 
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildförföring sker i realtid och på ett sådant sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
villkor. Lokalen ska vara beskaffad så att inte obehöriga 
kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

 Ledamot som önskar närvara på distans ska i förväg 
anmäla detta till ordförande.  

 Ordförande avgör om särskilda skäl för närvaro på 
distans föreligger.  

 Vid behandling av ärenden som innehåller sekretess får 
ledamöter inte delta på distans.  

 Beslut enligt ovan ska föras in i kommunfullmäktiges 
arbetsordning samt samtliga nämnders reglemente.  

 Kommunfullmäktige eller nämnden får bestämma vad 
som närmare ska gälla om deltagande på distans vid de 
egna sammanträdena. 

 Kommunstyrelsen ska säkra tillgången till den tekniska 
utrustning som krävs för medverkan på distans vid 
sammanträden. 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att efter Corona-
pandemin upphört, eller senast till den 31 december 
2021, utvärdera användandet av möjligheten att delta på 
distans vid sammanträden. 

 
Ärendebeskrivning 

Under rådande läge med coronaviruset Covid-19 finns anledning 
att se över vilka möjligheter som finns för ledamöter att delta på 
distans under ett sammanträde. Syftet är att kunna säkerställa 
att den demokratiska processen kan fortgå även vid en kris.  
En ledamot får, om fullmäktige så beslutar, delta på distans i 
fullmäktige eller en nämnd, om ljud- och bildöverföring kan ske i 
realtid samt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och 
deltar på lika villkor (5 kap. 16 § och 6 kap. 24 § 
kommunallagen).  



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 16 (26) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunfullmäktige 2020-04-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

 Kommunfullmäktige samt samtliga nämnder i 
Lindesbergs kommun får, om särskilda skäl föreligger, 
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. 
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildförföring sker i realtid och på ett sådant sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
villkor. Lokalen ska vara beskaffad så att inte obehöriga 
kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

 Ledamot som önskar närvara på distans ska i förväg 
anmäla detta till ordförande.  

 Ordförande avgör om särskilda skäl för närvaro på 
distans föreligger.  

 Vid behandling av ärenden som innehåller sekretess får 
ledamöter inte delta på distans.  

 Beslut enligt ovan ska föras in i kommunfullmäktiges 
arbetsordning samt samtliga nämnders reglemente.  

 Kommunfullmäktige eller nämnden får bestämma vad 
som närmare ska gälla om deltagande på distans vid de 
egna sammanträdena. 

 Kommunstyrelsen ska säkra tillgången till den tekniska 
utrustning som krävs för medverkan på distans vid 
sammanträden. 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att efter Corona-
pandemin upphört, eller senast till den 31 december 
2021, utvärdera användandet av möjligheten att delta på 
distans vid sammanträden. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Kanslichef 
För kännedom 

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

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att ändra formuleringen i beslutet (KF §30/20) 
från ledamot till ledamöter och erssättare. 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av coronapandemin har frågan om distansnärvaro för 
ledamöter aktualiserats.  

I nya kommunallagen finns möjligheten att som ledamot och ersättare delta 
vid politiska sammanträden på distans. Då måste kommunfullmäktige ta ett 
beslut om att godkänna detta.  

Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2020 om att ändra i samtliga 
nämnders reglementen för att möjliggöra för deltagande via distans. I vanliga 
fall går dessa ärenden via samtliga nämnder vidare till kommunstyrelsen och 
slutligen till kommunfullmäktige. Med anledning av coronapandemin fanns 
inte tid för att låta ärendet gå via nämnderna. Detta ärende kommer därför 
från kommunfullmäktige till barn- och utbildningsnämnden för kännedom.  

 

Henrik Arenvang Anna Lundström 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Nämndsekreteraren 

För kännedom 

Barn- och utbildningsnämnden 

Bilagor: 

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 



 
 Dnr 2019/38 

Reglemente  

Barn- och utbildningsnämnden 

Strategi 

Plan/program 

Riktlinje 

Reglemente   

KS 2020/136-1



 
 

Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: 27 april 2020 
För revidering ansvarar: Barn- och utbildningsnämnden 
För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar:  
Dokumentet gäller för: Barn- och utbildningsnämnden 
Dokumentet gäller till och med: Tillsvidare 



 
 

§ 1 Barn- och utbildningsnämndens verksamhet 

Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga 
skolväsendet för barn och ungdom fram till och med det första kalenderhalvåret 
det år då ungdomarna fyller tjugo år. Barn- och utbildningsnämndens verksamhet 
omfattar förskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, särskola och 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, öppen förskola (familjecentralen). Barn- och 
utbildningsnämnden ansvarar också för verksamhet vid kulturskola och 
fritidsgårdar. 

 
§ 2 Personalfrågor 

Barn- och utbildningsnämnden är anställningsmyndighet för barn- och 
utbildningsnämndens personal med undantag för förvaltningschef, som anställs 
av kommunstyrelsen. 

 

§ 3 Personregister 

Barn- och utbildningsnämnden är registeransvarig för de personregister 
som nämnden förfogar över för sin verksamhet. 

 
Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för de 

personuppgifter som behandlas inom nämndens verksamhetsområde. Om 

nämnden ska behandla personuppgifter i de kommungemensamma system för 

vilka kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig ska 

personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av 

kommunstyrelsen. Om nämnden ska behandla personuppgifter i system för 
vilka annan nämnd är personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen 

ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av den personuppgiftsansvariga 

nämnden. 

 

§ 4 Information 

Barn- och utbildningsnämnden ska lämna allmänheten råd och upplysningar i 
frågor som rör nämndens ansvarsområde. 

 

§ 5 Ansvar för verksamheten 

Barn- och utbildningsnämnden ska se till, att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som anges i lagar, förordningar och läroplaner samt i 
enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Vidare ska barn- och 
utbildningsnämnden se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt.§ 6 
Barn- och utbildningsnämnden har att självständigt handlägga följande slag av 
ärenden: taxor och avgifter inom området, dock ej för barnomsorg (Lindesbergs 
kommun följer maxtaxaförordningen som skrivs upp enligt index) 
tillämpningsföreskrifter som rör barnomsorgen skolskjutsverksamhet de 
fonder som tilldelats nämnden, avskrivning av fordringar som uppkommit inom 



 
verksamhetsområde, rättslig tvist inom området, anhängiggörande av fråga 
inom verksamheten hos annan myndighet, övriga frågor inom 
verksamhetsområdet där författning anger styrelse som behörig kommunal 
instans. 

 

§ 7 Rapporteringsskyldighet 

Barn- och utbildningsnämnden ska redovisa till fullmäktige hur nämnden har fullgjort 
sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till nämnden med stöd av kommunallagen. 
5 kap 2 § och § 4. I de fall fullmäktige inte för varje särskilt uppdrag beslutat om omfattning 
av redovisning eller formerna för dem, ska redovisning till fullmäktige göras minst en gång 
per år. 

 

§ 8 Barn- och utbildningsnämndens sammansättning 

Barn- och utbildningsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 
 

§ 9 Inkallande av ersättare 

En ledamot som är förhindrad att deltaga i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde ska själv kalla sin ersättare. Om detta inte är möjligt ska hen snarast anmäla 
till barn- och utbildningsnämndens sekreterare eller någon annan anställd på 
förvaltningskontoret som kallar ersättare. 

 

§ 10 Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i 
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer 
sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt 
in i ledamotens ställe. 

 
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige 
mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid 
företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom 
påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in istället 
för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. En ledamot eller en ersättare som 
har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet 
har handlagts. 
 
 

§ 11 Närvaro på distans 

Barn- och utbildningsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor, Lokalen ska vara beskaffad så att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  
 



 
 
  
Ledamot som önskar närvara på distans ska i förväg anmäla detta till ordförande.  

 

Ordförande avgör om särskilda skäl för närvaro på distans föreligger.  

 

Vid behandling av ärenden som innehåller sekretess får ledamöter inte delta på distans.  

§ 12 Återinträde 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit 
tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv får 
tjänstgöra igen om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. 

 

§ 13 Yttranderätt 

En i sammanträdet närvarande men icke tjänstgörande ersättare har rätt att 
delta i överläggningarna, men inte lägga yrkande eller delta i besluten.§ 13 
Kommunalråd 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande ska vara kommunalråd. Kommunalråd ska 
ägna hela sin arvoderade tid åt uppdraget för kommunen. 

 

§ 14 Ordföranden 

Det är en plikt för barn- och utbildningsnämndens ordförande att: 
- Ha uppsikt över barn- och utbildningsnämndens hela nämndförvaltning. 
- Med uppmärksamhet följa de frågor av betydelse för nämndens och 

förvaltningens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i 
verksamheten och ta initiativ i dess frågor. 

- Främja samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och övriga 
nämnder i gemensamma frågor. 

- Representera barn- och utbildningsnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, 
konferenser och sammanträden om inte barn- och utbildningsnämnden bestämt 
annat i ett särskilt fall. 

- Prioritera det kommunala uppdraget framför andra uppdrag. Vid tillfällen då 
det kommunala uppdraget och andra uppdrag står i konflikt med andra ska 
det kommunala uppdraget ha förtur. 

 

§ 15 Vice ordförande 

Vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden ska med intresse följa de punkter som 
gäller för nämndens ordförande i § 14. Vice ordförande ska därutöver delta vid 
beredningsmöten inför nämndens sammanträden samt agera stöd för ordförande i frågor 
som rör nämndens arbete. För detta utgår för vice ordförande ett fast månadsarvode 
reglerat i bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda. 

 



 
§ 16 Ersättare till ordföranden 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan deltaga i ett sammanträde eller i en del 
av ett sammanträde fullgör den fullgör den till tjänsteår mest erfarne ledamoten, 
ålderspresidenten, ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident. 

 
Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får barn- och utbildningsnämnden utse en annan ledamot att 
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

 

§ 17 Ordförandes roll under sammanträdet 

- Ordföranden har utslagsröst. KL 25 §: En ledamot i fullmäktige eller i en nämnd har 
rätt att avstå från att delta i en omröstning eller i ett beslut. Ordföranden är dock 
alltid skyldig att rösta, när det behövs för att ärendet ska kunna avgöras. 

- Ordföranden i nämnden ska se till att sammanträdet kan genomföras på 
ett ansvarsfullt och korrekt sätt. 

 

§ 18 Närvaro- och yttranderätt för personalföreträdare 

Personalföreträdare till det antal barn- och utbildningsnämnden beslutar kan 
delta i nämndens handläggning av ärenden enligt kommunallagen. De har rätt att 
delta i överläggningarna men inte i besluten.§ 19 Tidpunkt för sammanträden 
Barn- och utbildningsnämnden och dess arbetsutskott sammanträder på dag och tid 
som nämnden bestämmer. 

 

§ 19 Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara 
skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. I undantagsfall får 
kallelse ske på annat sätt. Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och 
ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 4 dagar 
före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden 
bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 
ska bifogas kallelsen. 

 

§ 20 Justering 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Barn- och utbildningsnämnden 
kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

 

§ 21 Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

 



 
§ 22 Delgivning 

Delgivning sker av kommunkansliet. 
 

§ 23 Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av barn- och utbildningsnämnden ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och 
kontrasigneras av förvaltningschefen om inte barn- och utbildningsnämnden beslutar 
annat. 

 

§ 24 Utskott 

Inom barn- och utbildningsnämnden ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska 
bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare. 

 
Barn- och utbildningsnämnden kan också utse andra utskott som nämnden finner lämpligt. 

 
Barn- och utbildningsnämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets 
ledamöter en ordförande och en vice ordförande. Om ordföranden i utskottet på grund 
av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid 
får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden 
fullgöra dennes uppgifter. 

 
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträde endast om ledamot är förhindrad 
att tjänstgöra. Ledamot, som är förhindrad att tjänstgöra, kallar själv sin ersättare. 

Sammanträden ska hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 3 ledamöter 
begär det. Ordföranden eller förvaltnings 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 8 (26) 
 Sammanträdesdatum:  

Barn- och utbildningsnämnden  2020-05-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §44/20   Dnr: BUN 2019/38 

 

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige att ändra formuleringen i beslutet 
(KF §30/20) från ledamot till ledamöter och ersättare.  
 
Ärendebeskrivning 

Med anledning av coronapandemin har frågan om 
distansnärvaro för ledamöter aktualiserats.  

I nya kommunallagen finns möjligheten att som ledamot och 
ersättare delta vid politiska sammanträden på distans. Då måste 
kommunfullmäktige ta ett beslut om att godkänna detta.  

Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2020 om att ändra i 
samtliga nämnders reglementen för att möjliggöra för 
deltagande via distans. I vanliga fall går dessa ärenden via 
samtliga nämnder vidare till kommunstyrelsen och slutligen till 
kommunfullmäktige. Med anledning av coronapandemin fanns 
inte tid för att låta ärendet gå via nämnderna. Detta ärende 
kommer därför från kommunfullmäktige till barn- och 
utbildningsnämnden för kännedom.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till 
handlingarna. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att ändra formuleringen i beslutet (KF 
§30/20) från ledamot till ledamöter och ersättare.  
 
Beslutsgång 

Ordförande Linda Svahn (S) ställer förvaltningens förslag mot 
Pär-Ove Lindqvist (M) förslag och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutat enligt Pär-Ove Lindqvist (M) 
förslag. 

 

_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 
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2020-05-08  KS 2020/19 

 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 
 

Redovisning kommunalt partistöd 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna utbetalning av 
partistöd för 2021 till partierna enligt följande: 
 
Socialdemokraterna 217 580 kr 
Sverigedemokraterna 146 630 kr 
Moderaterna 132 440 kr 
Centerpartiet 104 060 kr 
Miljöpartiet 33 110 kr 
Vänsterpartiet 61 490 kr 
Liberalerna 33 110 kr 
Kristdemokraterna 47 300 kr 
 
Ärendebeskrivning 

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

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

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

 

Henrik Arenvang Ellinor Halldan 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kanslienheten 

 

Bilagor: 

Redovisning från respektive parti 



 KS 2020/19-8 
 Blankett för redovisning av kommunalt/regionalt partistöd  
 
Kommun  
Lindesbergs kommun  
 
 
Partiets namn  
Socialdemokraterna (S) 
 
Redovisningsperiod  
Verksamhetsår 2019. Se även bilaga, Verksamhetsberättelsen 2019) 
 
Av partiet utsedd granskare  
Namn: Sören Rydén 
Adress:  71130, Lindesberg 
Telefonnummer:  
E-postadress: - 
 
Redovisning:  
(Här anges på vilket sätt partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den 
kommunala/regionala demokratin och hur det har använts för det lokala partiarbetet som 
riktar sig till kommunmedlemmarna/medlemmarna i regionen.)  
 
Se bilaga, Verksamhetsberättelsen 2019, Revisionsberättelsen 2019 samt ekonomisk 
rapport 2019.  
 
Socialdemokraterna i Lindesbergs kommun betalar en del av partistödet till föreningens 
verksamhet och ekonomi under verksamhetsåret 2019. En del betalas även till distriktet för 
stöd i det administrativa arbetet och utbildningar. Stödet går även till valadministration 
inför olika val, digitala kommunikationsverktyg, hemsidan, lokalt partimaterial, 
marknadsföring. Stödet går även till interna och externa medlemsmöten samt offentliga och 
öppna möten med specifika teman. Även bankavgifter och servicetjänster från vår lokala 
förening till vår distriktsorganisation.   
 
 
 
 
 
Härmed intygas riktigheten i ovanstående uppgifter:  
 
Lindesberg , 2020.04.30, Sören Rydén 
---------------------------------------------------------------------------------  
Namn/namnförtydligande (utsedd granskare för ovan nämnda parti) 
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2020-02-13  KS 2019/357 

 Kommunledningskontoret 
Gunilla Sandgren 
 0581-817 17 
gunilla.sandgren@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 
 

Svar på Revisionsrapport Uppföljande granskning styrning och 

kontroll av projekt och investeringar 

Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att revisionsrapporten Uppföljande granskning: 
styrning och kontroll av projekt och investeringar besvaras med yttrande från 
ekonomichef och controller daterad 2020-02-12 
 
Ärendebeskrivning 

 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har revisionsfirman PWC 
genomfört ”Uppföljande granskning: styrning och kontroll av projekt och 
investeringar”. Granskningen genomfördes 2017. 
 
Revisorerna vill ha kommentar till granskningen från kommunstyrelsen om 
vilka åtgärder som nämnden planerar att vidta. 
 
Ärendets beredning 

Kommunledningskontoret har upprättat yttrande som svar på revisorernas 
skrivelse. 

 

Gunilla Sandgren Anette Persson 
Ekonomichef Controller 

 

För åtgärd: 

Kommunledningskontoret 

För kännedom: 

Kommunala revisionen 
PWC228 
 



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

 2020-05-12 

Kommunledningskontoret 
Gunilla Sandgren 
 0581-817 17 

 2020-02-12 

gunilla.sandgren@lindesberg.se 

 
 Revisorerna Lindesbergs kommun 

   
   
   

 

Uppföljande granskning styrning och kontroll av projekt 

och investeringar 

Revisorerna genomförde 2017 en granskning av styrning, kontroll 
och uppföljning av projekt och investeringar. Granskningen visade 
att kommunstyrelsen inte hade tillräcklig styrning, kontroll och 
uppföljning av projekt och investeringar. Revisorerna bedömde 
utifrån väsentlighet och risk att en uppföljning skulle göras av 
granskningen i syfte att se om åtgärder vidtagits för att hantera 
identifierade brister. 

Revisorernas bedömning efter genomförd granskning är att 
kommunstyrelsen ej har hanterat revisorernas synpunkter till följd 
av granskningen 2017 samt att kommunstyrelsen ej har vidtagit 
tillräckliga åtgärder för att komma tillrätta med de brister som 
konstaterades i den tidigare granskningen.  

Bedömningen grundar revisorerna på att flertalet brister som 
konstaterades i förra granskningen fortfarande kvarstår. Det är 
angeläget att kommunstyrelsen stärker styrningen och kontrollen 
kring projekt och investeringar. 

Sju kontrollmål ingick i granskningen. Efter genomförd granskning 
lämnas fem rekommendationer. Se vidare rapporten. 

Revisorerna vill ha kommentar till granskningen från 
kommunstyrelsen om vilka åtgärder som nämnden planerar att 
vidta. 

Kommunledningskontorets kommentarer utgår ifrån 
rekommendationerna i rapporten (kontrollmålen med fet stil): 

Det finns tydliga styrdokument och riktlinjer för investeringar 
på såväl politisk nivå som på tjänstemannanivå. Det finns 
rutiner för att säkerställa att dessa efterlevs:  

Beslut om nya riktlinjer har antagits av kommunfullmäktige 2019-
12-10, § 201. 
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Anledningen till att riktlinjerna inte antagits tidigare är ett medvetet 
val. I det svar som lämnades till revisorerna september 2017 
framgick att ett utkast till riktlinjer för investeringar hade 
behandlats av kommunchefens ledningsgrupp och att de skulle 
anpassas till K3-reglerna (komponentavskrivning). Underlag till 
komponentavskrivningar har arbetats fram av förbundet – 
Samhällsbyggnad Bergslagen och arbetet med att ta fram 
riktlinjerna har skett i samarbete för dessa delar. Vidare gäller en ny 
redovisningslag fr o m 2019-01-01 som även berör investeringarna. 
Rådet för kommunal redovisning arbetade under 2019 fram 
rekommendationer som utgör praxis för kommunerna och vi valde 
att inväntade dessa. 

Det finns en ändamålsenlig politisk behandling och prioritering 
av projekt och tidpunkter för investeringar:  

Det finns i årshjulet beskrivit hur investeringsprocessen skall 
hanteras som även delges förbundet. En speciell dag avsätts för att 
diskutera investeringarna då redovisas både muntligt och skriftligt 
tidsplan samt kostnadsförutsättningar för varje projekt.  

Det finns rutiner som säkerställer att lagen om offentlig 
upphandling följs i investeringsprojekt vid initial upphandling 
samt vid ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTOR) 

Rutinerna kring ÄTOR har förtydligats i riktlinjerna och framgår 
även ansvarsförhållanden mellan kommunen och förbundet. 
Kommunen svarar för sin intern kontroll vad gäller upphandlingen 
och förbundet för sin intern kontroll. Se vidare bifogad 
tjänsteskrivelse från 2017. 

Det finns avtal med de leverantörer som anlitas och uppföljning 
sker att köpta varor och tjänster är enligt avtal: 

Upphandlingar och avtal med leverantörer handhas av förbundet 
när det gäller investeringar, kommunen kan inte ha internkontroll 
på förbundets verksamhet, de sköter det själva. Även här hänvisar vi 
till ovannämnda tjänsteskrivelse.  

Projektkalkyler upprättas och följs upp löpande med 
kontinuerlig återrapportering till politisk beslutsnivå:  

Uppföljning av projekten sker vid varje ordinarie tillfälle då 
uppföljning sker till kommunstyrelsen. Text från riktlinjen: 
”Genomförande/och uppföljning När kommunfullmäktige fatta 
beslut om budget övergår investeringsprocessen till genomförandet. 
Då genomförs projektering och upphandling och i samband med det 
blir även en mer exakt kalkyl känd.  

Om kostnaden överstiger 10 procent mot budget blir investerings-
projektet en fråga för kommunstyrelsen för att på nytt besluta om. 
Vid varje månadsuppföljning till kommunstyrelsen skall det finnas 
med prognos på investeringen och även om det har tillkommit 
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ÄTOR. Avvikelser från den ursprungliga kostnadsberäkningen ska 
analyseras och kommenteras. Om avvikelse från beslut avseende 
inriktning, omfattning eller tidpunkt föreligger eller befaras skall det 
också kommenteras i ordinarie uppföljningar.  

För fleråriga projekt ska budget och aktuell prognos redovisas samt 
en total översikt och prognos för hela investeringsperioden till 
årsredovisningen. Med flerårigt projekt avses ett projekt som har 
budget för mer än ett år och /eller som har redovisade utgifter 
innevarande år och/eller föregående och kommande år.”  

Det finns ett ändamålsenligt systemstöd för uppföljning och 
redovisning per projekt:  

Införs under 2020 som modul i befintligt system och förbundet 
kommer att inkluderas. 

Projektavslut hanteras korrekt i samband med färdigställande 
och ekonomisk uppföljning sker mot förkalkyl: 

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

Uppföljning till politiken har kommenterats ovan i tidigare delmål. 
Uppföljningar mot förkalkyler sker inom förbundet. Avvikelse till 
politiken kommer att ske löpande och i samband med avslut på en 
mer övergripande nivå. 

Gunilla Sandgren  Anette Persson 
Ekonomichef   Controller 

 

Bilagor: 

KS 2017/275–2 Svar på revisionsrapporten-  Granskning av 
kommunens styrning, kontroll och uppföljning av projekt och 
investeringar 
 
KS 2017/275–3 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 
sammanträde den 19 september 2017 KS 144 - Svar på 
revisionsrapporten-  Granskning av kommunens styrning, kontroll 
och uppföljning av projekt och investeringar 



LINDESBERGS KOMMUN 2019-12-05 

Revisorerna 

Kommunstyrelsen 

För kännedom: 
Kommunfullmäktige 

Revisionsrapport ”Uppföljande granskning: styrning och kontroll av projekt 

och investeringar” 

Revisorerna genomförde 2017 en granskning av styrning, kontroll och uppföljning av projekt 
och investeringar. Granskningen avgränsades till att omfatta kommunstyrelsen under 
perioden 2016-2017. Granskningen visade att kommunstyrelsen inte hade tillräcklig styrning, 
kontroll och uppföljning av projekt och investingar. Revisorerna bedömde utifrån 
väsentlighet och risk att en uppföljning skulle göras av granskningen i syfte att se om 
åtgärder vidtagits för att hantera identifierade brister. 

Vår bedömning efter genomförd granskning är att kommunstyrelsen ej har hanterat 
revisorernas synpunkter till följd av granskningen 2017 samt att kommunstyrelsen ej har 
vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma tillrätta med de brister som konstaterades i den 
tidigare granskningen. Bedömningen grundar vi på att flertalet av de brister som 
konstaterades i förra granskningen fortfarande kvarstår. Det är angeläget att 
kommunstyrelsen stärker styrningen och kontrollen kring projekt och investeringar. 

Efter genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer: 

• Att i riktlinjerna inkludera information om hur kalkyler ska vara utformade för att
utgöra ett tillräckligt beslutsunderlag. Det bör även anges med vilken frekvens de ska
uppdateras under ett projekts gång. Detta skulle även kunna kompletteras med en
tillhörande mall. Riktlinjerna bör fastställas av kommunfullmäktige.

• Att start- och avslutsrapporten för investeringsprojekt bör godkännas av
kommunstyrelsen vid projektstart och projektavslut.

• Att systemmässiga och manuella kontroller av investeringar införs för att säkerställa
efterlevnad av rutiner och riktlinjer. Dessa kan exempelvis kopplas tydligare till
kommunstyrelsens internkontrollplan.

• Att ÄTA-hanteringen antingen behandlas i en särskild ÄTA-rutin där beslutsgången
förtydligas, alternativt integreras i en reviderad investeringsriktlinje.

• Att en rutinbeskrivning specifikt för slutredovisning upprättas som beskriver vem
som ansvarar för att slutredovisning sker samt vilka dokumenterade analyser av
utfallet slutredovisningen som ska göras.

Bedömningarna i sin helhet tillsammans med rekommendationer har sammanfattats i en 
revisionsrapport som behandlats och godkänts av revisorerna vid sammanträdet 2019-12-05. 

Revisorerna har beslutat att överlämna rapporten till kommunstyrelsen med önskan om 
skriftligt svar senast 27 mars 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. 
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Sammanfattning 

Revisorerna i Lindesbergs kommun genomförde 2017 en granskning av styrning, kontroll och 

uppföljning av projekt och investeringar. Granskningen avgränsades till att omfatta 

kommunstyrelsen under perioden 2016-2017. Granskningen visade att kommunstyrelsen inte 

hade tillräcklig styrning, kontroll och uppföljning av projekt och investingar. 

Revisorerna bedömde utifrån väsentlighet och risk att en uppföljning skulle göras av 
granskningen i syfte att se om åtgärder vidtagits för att hantera identifierade brister. 
 

Vår bedömning efter genomförd granskning är att kommunstyrelsen ej har hanterat 

revisorernas synpunkter till följd av granskningen 2017 samt att kommunstyrelsen ej har 

vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma tillrätta med de brister som konstaterades i den 

tidigare granskningen. Bedömningen grundar vi på att flertalet av de brister som 

konstaterades i förra granskningen fortfarande kvarstår. 

Bedömningar mot kontrollmål 

Bedömningen av revisionsfrågorna är baserad på de enskilda bedömningarna av de sju 

kontrollfrågorna. Nedan sammanfattas våra bedömningar av respektive kontrollfråga.  

 

Kontrollfråga Kommentar  

Det finns tydliga 

styrdokument och riktlinjer 

för investeringar på såväl 

politisk nivå som på 

tjänstemannanivå. Det finns 

rutiner för att säkerställa att 

dessa efterlevs. 

Delvis uppfyllt 

De interna riktlinjer som finns gällande investeringar har ej 

beslutats/fastställts på politisk nivå. Riktinjerna bör även 

förtydliga hur kalkyler ska vara utformade för att utgöra ett 

tillräckligt beslutsunderlag och det bör anges med vilken 

frekvens de ska uppdateras under ett projekts gång. Vi anser 

att detta är särskilt angeläget vid större investeringar och 

projekt. Det bör vidare förtydligas hur avvikelse från budget 

ska analyseras och rapporteras. Systemmässiga och 

manuella kontroller bör utökas för att säkerställa efterlevnad 

av rutiner och riktlinjer med en tydligare koppling till 

kommunstyrelsens internkontrollplan.  

  

Det finns en ändamålsenlig 

politisk behandling och 

prioritering av projekt och 

tidpunkter för investeringar. 

Delvis uppfyllt 

Det finns en utarbetad process som säkerställer att beslut 

fattas i behörig ordning. Däremot finns det ännu inte politiskt 

beslutade riktlinjer som anger vilka beslutsunderlag som ska 

framtas vid beslutstillfällen. Vi anser även att start- och 

avslutsrapporten bör godkännas av kommunstyrelsen vid 

projektstart och projektavslut för att säkerställa att 

kommunstyrelsen är informerade om eventuella förändringar 

i projektet (t.ex. tidsplan och kostnadsförutsättningar) samt 

tar del av en analys av utfallet av projektet. Detta är i 

synnerhet relevant för större investeringsprojekt.   
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Det finns rutiner som 

säkerställer att lagen om 

offentlig upphandling följs i 

investeringsprojekt vid initial 

upphandling samt vid 

ändrings- och 

tilläggsarbeten (ÄTOR). 

Vår bedömning är i likhet med den ursprungliga 
granskningen att kontrollmålet i sin helhet inte kan utvärderas 
eftersom det granskade projektet inte har upphandlats av 
kommunen. Vi anser att rutinerna kring ÄTA-hantering bör 
förtydligas i investeringsriktlinjer och processen formaliseras, 
inte minst eftersom granskningen har visat att det delvis finns 
avvikande syn på rapporteringen mellan förbundet och 
kommunen.    

Det finns avtal med de 

leverantörer som anlitas 

och uppföljning sker att 

köpta varor och tjänster är 

enligt avtal. 

Delvis uppfyllt 

Kommunen har generella riktlinjer för attestering och vi har 

inte identifierat några fakturor som inte är tillhörliga projektet. 

Vår stickprovsgranskning visar inte några avvikelser från 

gällande attestförteckning. Däremot anser vi att kommunen 

bör tillse att leverantörens fakturor bifogas faktura från 

Samhällsbyggnadsförbundet för att säkerställa spårbarhet 

och kontroll av kostnader.  

 

Projektkalkyler upprättas 

och följs upp löpande med 

kontinuerlig 

återrapportering till politisk 

beslutsnivå. 

Ej uppfyllt 

Det finns ännu inget politiskt beslut om riktlinjer för kalkyler. 
Ekonomiska kalkyler har inte bifogats till kommunstyrelsen 
eller kommunfullmäktige vid beslutstillfällen. Vi anser i likhet 
med bedömningen från den ursprungliga granskningen att 
det bör anges detaljeringsnivå för kalkyler och vid vilka 
beslutspunkter kalkylen för ett projekt ska uppdateras. Detta 
är viktigt för att tillse att beslut fattas på välgrundade 
kostnadsanalyser. Vår bedömning grundar sig även på att 
uppföljningsprocessen kan formaliseras ytterligare.  
 

 

Det finns ett ändamålsenligt 

systemstöd för uppföljning 

och redovisning per projekt. 

Ej uppfyllt 

Det finns inget ändamålsenligt systemstöd för 
uppföljning och redovisning av investeringsprojekt. 
Uppföljningen är idag manuell även ett arbete ska 
påbörjas för att införa ett system för detta syfte. 
Bedömningen blir därmed detsamma som i den 
ursprungliga granskningen.  

 

Projektavslut hanteras 

korrekt i samband med 

färdigställande och 

ekonomisk uppföljning sker 

mot förkalkyl. 

Ej uppfyllt 

Bedömningen är baserad på att slutredovisning av 
investeringsprojekt kan formaliseras ytterligare. En 
slutrapport ska skickas in vid avslut av projekt som 
visar utfallet mot budget. Rikltinjen bör dock 
specificera vilka dokumenterade analyser som ska 
göras för att analysera eventuella budgetavvikelser 
och avvikelser mot ursprunglig tidsplan. I intervju 
framkommer att denna process i dagsläget skiljer sig 
åt mellan olika projekt. Ett systematiskt och 
dokumenterat förfarande vid projektavslut är viktigt för 
att nyttja erfarenheter inför framtida liknande projekt.   
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Efter genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer: 

• Att i riktlinjerna inkludera information om hur kalkyler ska vara utformade för att 

utgöra ett tillräckligt beslutsunderlag. Det bör även anges med vilken frekvens de 

ska uppdateras under ett projekts gång. Detta skulle även kunna kompletteras 

med en tillhörande mall. Riktlinjerna bör fastställas av kommunfullmäktige.  

 

• Att start- och avslutsrapporten för investeringsprojekt bör godkännas av 

kommunstyrelsen vid projektstart och projektavslut. 

 

• Att systemmässiga och manuella kontroller av investeringar införs för att 

säkerställa efterlevnad av rutiner och riktlinjer. Dessa kan exempelvis kopplas 

tydligare till kommunstyrelsens internkontrollplan.  

 

• Att ÄTA-hanteringen antingen behandlas i en särskild ÄTA-rutin där 

beslutsgången förtydligas, alternativt integreras i en reviderad investeringsriktlinje. 

 

• Att en rutinbeskrivning specifikt för slutredovisning upprättas som beskriver vem 

som ansvarar för att slutredovisning sker samt vilka dokumenterade analyser av 

utfallet slutredovisningen som ska göras.  
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Inledning  
Bakgrund 
Revisorerna i Lindesbergs kommun genomförde 2017 en granskning av styrning, kontroll och 

uppföljning av projekt och investeringar. Granskningen avgränsades till att omfatta 

kommunstyrelsen under perioden 2016-2017. Särskilt fokus riktades mot 

investeringsprojekten Resecentrum, busshållplats och cirkulationsplatsen vid 

Fotbollsgatan/Stafettgatan.  

Granskningen visade att kommunstyrelsen inte hade tillräcklig styrning, kontroll och 

uppföljning av projekt och investingar. Bedömningen grundades sig i följande iakttagelser:  

• Det finns inga riktlinjer för investeringsprocessen. Det saknas därför information om vilka 
underlag som krävs för att beslut om investeringar ska kunna fattas. Det saknas även 
information om vid vilka beslutstillfällen de ekonomiska kalkylerna ska uppdateras för att 
utgöra ett tillräckligt beslutsunderlag samt hur uppföljning ska ske. 

• Det saknas även riktlinjer kring hur uppföljning ska ske och till vem återrapporteringen ska 
göras. Det saknas även rutiner för att säkerställa att nödvändiga politiska beslut vid 
tilläggsäskanden sker i tid. 

• Systemmässiga och manuella kontroller för att säkerställa efterlevnad av rutiner och 
riktlinjer bör införas i samband med att riktlinjer fastställs. Dessa skulle exempelvis kunna 
kopplas till kommunstyrelsens internkontrollplan.  

• Underlagen inför prioriteringar och beslut om investeringar bör formaliseras. Baserat på de 
underlag vi har tagit del av är det otydligt på vilka grunder beslut har fattats. 

• Rutinerna kring ÄTOR bör stärkas. Det saknas rutiner för hur ÄTOR över budget ska 
hanteras, dvs godkännas och återrapporteras. Detta bör regleras i investeringsriktlinjer.  

• Det är upp till respektive projektledare att upprätta ekonomiska kalkyler för 
investeringsriktlinjerna vilket leder till att detaljeringsgraden varieras. Kalkylerna ingår inte i 
de beslutsunderlag som finns tillgängliga vid beslut om investeringsbudget. Riktlinjer bör 
tas fram. Det bör anges vid vilka beslutstidpunkter kalkylen måste uppdateras.  

• Den återrapportering som sker till kommunstyrelse och fullmäktige bör formaliseras. Det 
bör av investeringsriktlinjer framgå vad återrapporteringen ska innehålla samt hur större 
avvikelser ska hanteras. 

• Det saknas ändamålsenligt systemstöd för uppföljning och redovisning av 
investeringsprojekt. Den uppföljning som sker är genom manuella sammanställningar i 
excel. Det saknas även riktlinjer för hur uppföljningen ska struktureras för att vara 
ändamålsenlig. 

 

Revisorerna har  utifrån väsentlighet och risk bedömt att en uppföljning bör göras av 
granskningen i syfte att se om åtgärder vidtagits för att hantera identifierade brister. 
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Revisionsfråga och kontrollmål 
Har revisorernas synpunkter till följd av genomförd revision hanterats av berörda nämnder? 

Granskningen ska belysa följande frågeställningar: 

- Har åtgärder vidtagits för att komma tillrätta med de brister som konstaterats i tidigare 

granskning? 

Revisionskriterier 
 

• Kommunens interna riktlinjer och policydokument kopplat till investeringar. 

• PwC:s tidigare granskningsrapport, revisorernas missiv samt kommunstyrelsens svar på 
missivet. 

 
 

Avgränsning och metod 

Granskningen avgränsas till att följa upp brister avseende styrning, kontroll och uppföljning av 

projekt och investeringar mellan 2018-2019. Inom ramen för den uppföljande granskningen har ett 

investeringsprojekt granskats närmare, projektet Ny väg Frövi N:a Bangatan.  

Granskningen genomförs genom dokumentstudier, insamling av beslutsunderlag samt genom 

bintervjuer och avstämningar med berörda tjänstepersoner. De personer som har intervjuats 

inom ramen för granskningen är: 

- Ekonomichef vid kommunledningskontoret 

- Controller vid kommunledningskontoret 

- Näringslivschef vid tillväxtförvaltningen 

- Projektsamordnare vid Samhällsbyggnadsförbundet 
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1. Ansvar och befogenheter 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ansvarar bl.a. för mark och exploatering samt infrastruktur. Under 

kommunstyrelsen har tillväxtutskottet ansvar för dessa områden och dess tillhörande 

förvaltning är tillväxtförvaltningen. Utskottet ska enligt reglemente sammanträda en gång i 

månaden.  

 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Lindesbergs kommun är medlem i kommunalförbundet Samhällsbyggnad Bergslagen som 

förutom Lindsbergs kommun även inkluderar Hällefors kommun, Ljusnarsberg kommun och 

Nora kommun. Förbundsordningen anger att medlemmarna har överlåtit de lagstadgade 

kommunaltekniska verksamheterna vatten och avlopp, avfall samt gata och trafik till 

förbundet. Även verksamheterna park, skog, naturvård, idrotts- och fritidsanläggningar samt 

lokalvård har överlåtits i den omfattning som anges i förbundets verksamhetsplan och 

funktionsbeskrivningar. Överlåtelserna inkluderar även tekniska investeringar inom 

verksamheterna. Förbundet styrs av en förbundsdirektion, tillika förbundsstyrelse. Förbundet 

ska i sin styrning även samråda med företrädare för kommunstyrelserna i 

medlemskommunerna.   

Granskningen omfattar inte Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.  

 

2. Iakttagelser och bedömningar 
För varje kontrollmål redogörs för vilka bedömningar som gjordes i den ursprungliga 
granskningsrapporten. Därefter följer en beskrivning av de iakttagelser som gjorts i samband 
med uppföljningen och bedömningar avseende årets granskning.  

 

2.1 Det finns tydliga styrdokument och riktlinjer för investeringar på 

såväl politisk nivå som på tjänstemannanivå. Det finns rutiner för att 

säkerställa att dessa efterlevs.  

 
2.1.1 Bedömning från 2017 

Kontrollmålet bedömdes som ej uppfyllt.  

 

Tydliga styrdokument och riktlinjer för investeringar bör utarbetas och fastställas av 

kommunfullmäktige. Styrdokumenten bör innehålla information om vilka underlag som krävs för att 

fatta beslut om investeringar. Det bör även framgå vid vilka beslutstillfällen kalkylerna ska 
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uppdateras för att utgör ett tillräckligt beslutsunderlag. Vi bedömer att detta är särskilt angeläget vid 

större investeringar. Det bör även av riktlinjerna framgå hur uppföljning ska ske och till vem 

återrapporteringen ska göras. Det bör framgå hur avvikelser från budget ska analyseras och 

rapporteras. Det bör även finnas rutiner för att säkerställa att nödvändiga politiska beslut om 

omdisponering av investeringsmedel alternativt tilläggsäskanden sker i tid. Rutinerna kan med fördel 

anpassas utifrån projektens storlek. Systemmässiga och manuella kontroller bör införas för att 

säkerställa efterlevnad av rutiner och riktlinjer. Dessa kan exempelvis kopplas till kommunstyrelsens 

internkontrollplan. 

 

2.1.2 Iakttagelser i samband med uppföljningen 

Det finns riktlinjer för investering som har tagits fram av tjänstemän men den uppges i intervju ännu 

inte vara antagna politiskt. Anledningen till att den inte gått upp för beslut ännu är bl.a. att den nya 

redovisningslagens bestämmelser inväntades.  

 

I riktlinjen anges att investeringsmedel inte kan flyttas mellan olika projekt/områden utan beslut från 

kommunstyrelsen. Ombudgetering kan begäras för anslag som inte ianspråktagits och begäran ska 

då skickas till ekonomienheten. Eventuella kapitalkostnadsimplikationer och projektförsening ska tas 

i beaktning vid ombudgetering. För projekt som slutförts återgår icke-förbrukade medel i samband 

med slutredovisning.  

 

Det framkommer i riktlinjerna att drift- och investeringskalkyler alltid ska åtföljas investeringar och 

det ska i beslutsunderlag till investeringen finnas ett tydligt samband mellan investeringen och den 

förväntade nyttan. Det anges däremot inte hur kalkylerna ska vara utformade eller vid vilka 

beslutstillfällen kalkyler ska uppdateras under projektets gång.  

 

Vid framställan av investeringar används blankett för behovsrapport. Vi har tagit del av ett exempel 

på behovsrapport i vilken effekter på investeringsbudget, effekter på driftsbudget, konsekvens om 

inte äskande genomförs samt om omfördelning/omprioritering inom befintlig budgetram är möjlig 

anges. Det uppges i intervjuer att det är behovsrapporten som i nuläget är utgångspunkten för 

budgetberedningen samt föredragningar från förbundet som deltar.  

 

Efter att investeringsbudget har fastställts av kommunfullmäktige ska en blankett, start- och 

avslutsrapport för investeringar, skickas in till ekonomienheten enligt riktlinjerna. Detta gäller även 

för projekt som förbundet driver för kommunens räkning. I startrapporten ska tidplan, beslutad 

investeringskostnad och investeringsintäkt samt namn på projektledare anges. Vid projektavslut ska 

utfallet redovisas i samma blankett. I rapporten ska investeringssumman framgå samt när 

investeringen tagits i bruk och om den har slutfakturerats. Blanketten ska skickas till 

ekonomienheten. Det är endast budgetansvariga som kan skicka in start- och avslutsrapporten till 

ekonomienheten. Det finns ingen uppgift i riktlinjen om att start- och avslutsrapporten ska behandlas 

politiskt. Enligt intervjuer ska kommunstyrelsen dock meddelas att startrapporten godkänts vid 

projektstart. 
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Det finns även en riktlinje för planering och uppföljning över verksamhetsåret som kommunstyrelsen 

har antagit i november 2018, ”Årshjul för planering och uppföljning år 2019”, som anger när 

avrapportering ska ske under verksamhetsåret. Uppföljning till kommunstyrelsen för 2019 sker per 

sista mars, per sista april, delårsuppföljning (per sista augusti), per sista okober och årsbokslut.  Det 

anges emellertid inte vilka underlag som ska tas fram vid varje beslutstillfälle.   

 

Vi har inte tagit del av några dokumenterade rutinbeskrivningar som stöd för att säkerställa att 

riktlinjer följs.  

 

2.1.3 Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt.   

De interna riktlinjer som finns gällande investeringar har ej beslutats/fastställts på politisk nivå. 

I riktlinjerna anges att investeringsbeslut ska fattas på underlag i form av kalkyler och 

nyttoanalyser samt att det ska finns en framtagen blankett för behovsbeskrivning av 

investering som ska användas vid budgetberedning. Riktlinjerna bör dock förtydliga hur 

kalkyler ska vara utformade för att utgöra ett tillräckligt beslutsunderlag och det bör anges 

med vilken frekvens de ska uppdateras under ett projekts gång. Vi anser att detta är särskilt 

angeläget vid större investeringar och projekt.  

Riktlinjerna beskriver att investeringsuppföljning ska ske till kommunstyrelsen av projekt och 

att en prognos och kommentar till eventuell avvikelse ska bifogas. Det bör dock förtydligas 

vilka underlag som ska tas fram hur avvikelse från budget ska analyseras och rapporteras. 

Rutinbeskrivningar kan med fördel upprättas för att tillse att investeringsriktlinjerna följs.  

Systemmässiga och manuella kontroller bör stärkas för att säkerställa efterlevnad av rutiner 

och riktlinjer med en tydligare koppling till kommunstyrelsens internkontrollplan.  

 

2.2 Det finns en ändamålsenlig politisk behandling och prioritering av 

projekt och tidpunkter för investeringar 
 

2.2.1 Bedömning från 2017 
Kontrollmålet bedömdes som delvis uppfyllt.  
 

Vår bedömning baseras på att vi kunnat ta del av beslut om investeringar samt att dessa 

fattats i behörig ordning. Dock saknas separata äskanden per investering vilket enligt vår 

bedömning skulle tydliggöra på vilka grunder prioriteringar av investeringar skett. Det saknas 

även nyttobeskrivningar och beskrivningar av alternativkostnader. Det saknas även 

ekonomiska kalkyler bifogade beslutsunderlagen. Vi bedömer att kalkyler bör upprättas och 

inkludera framtida driftkostnader för att förbättra beslutsunderlagen. Det går dock inte att 

genom de underlag vi tagit del av ta ställning till de prioriteringar som gjorts. 
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2.2.2 Iakttagelser i samband med uppföljningen 
Det finns inget politiskt beslut kring vilka underlag som krävs inför investeringsbeslut i 

kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Behovsrapporten uppges utgöra grunden i 

budgetberedningar enligt intervju. Enligt riktlinjerna ska respektive nämnd i november 

presentera nya investeringsobjekt samt en eventuell revidering av projekt som redan har 

antagits. Investeringar ska vara prioritetsordnade och finansieras inom tilldelad ram inklusive 

driftkostnader. Nyttobeskrivning och prioriteringsanalys uppges i intervju utföras av tjänstemän 

och att dessa även delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vid beslut om 

investeringen. I de underlag vi har tagit del av framgår dock inte hur tillväxtutskottet, 

kommunstyrelse eller fullmäktige gjort prioriteringar mellan föreslagna investeringar.   

 

Efter att investeringsbudgeten är fastställd ska startrapport godkännas av ekonomienheten för 

att ett projekt ska sättas igång. Det behövs inget beslut i kommunstyrelsen inför projektstart 

utöver beslut om investeringsbudget. Enligt intervjuer ska kommunstyrelsen dock meddelas 

att startrapporten godkänts vid projektstart. 

 

I Mål och budget och i delårsrapporter redovisas investeringar på projektnivå, vilket emellertid 

inte görs i årsredovisningen. Investeringar på projektnivå är dock redovisade i separat bilaga 

till årsredovisningen som avser nämndernas verksamhetsberättelser.  

 

Om budgeten inte hålls för ett projekt sker normalt en ombudgetering mellan projekt som 

godkänns av kommunstyrelsen efter förslag från tjänstemän.  

 

Ny väg Frövi N:a Bangatan  

I Mål- och budget 2016-2018 beslutade kommunfullmäktige om en ny järnväg i Frövi. En 

kostnad om 10 mnkr budgeterades för 2016 och 4 mnkr för 2017 till en sammanlagd budget 

om 14 mnkr. Det framgår i intervjuer att projektet är del av ett större projekt gällande ett 

industriområde. Vi har inte tagit del av behovsrapporten för projektet eller andra 

beslutsunderlag som låg till grund för investeringen.  

 

I Mål och budget 2017-2019 ligger investeringsmedel med 4 mnkr återstående kvar för 2017 

men ombudgetering från 2016 till 2017 anges även för projektet med 10,8 mnkr. Det som 

hade beslutats för 2016 i föregående års budget var emellertid 10,0 mnkr, den budgeterade 

totalsumman blir därmed 14,8 mnkr. I Mål och budget 2018-2020 överfördes 13,3 mnkr från 

2017 till projektet för 2018. I årsredovisningen för 2018 anges inte utfallet separat för 

projektet.  

  

Vi har tagit del av två startrapporter som skickats från Samhällsbyggnadsförbundet till 

kommunen. Den ena anger beräknad projektstart till februari 2017 med beräknat avslut i 

december 2018 till en beslutad investeringssumma om 4 mnkr. Den hänvisar till ett beslut i 

kommunfullmäktige i december 2016. Den andra anger beräknat startdatum till 2017 och 

avslut 2018 men anger beslutad investeringskostnad till 13300 (vilket troligtvis är en 

felskrivning och betyder 13,3 mnkr). Bägge startrapporter hänvisar till budgetbeslut i 

kommunfullmäktige men startrapporterna är inte daterade.  
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2.2.3 Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt. 

 

Det finns en utarbetad process som säkerställer att beslut fattas i behörig ordning. Däremot 

finns det ännu inte politiskt beslutade riktlinjer som anger vilka beslutsunderlag som ska 

framtas vid beslutstillfällen. Vi konstaterar även att start- och avslutsrapporten bör godkännas 

av kommunstyrelsen vid projektstart och projektavslut för att säkerställa att kommunstyrelsen 

är informerade om eventuella förändringar i projektet (t.ex. tidsplan och 

kostnadsförutsättningar) samt tar del av en analys av utfallet av projektet. Detta är i synnerhet 

relevant för större investeringsprojekt.  Vi har heller inte tagit del av beslutsunderlag som låg 

till grund för prioriteringen och beslutad budget för Ny väg Frövi N:a Bangatan.   

 
 

2.3 Det finns rutiner som säkerställer att lagen om offentlig upphandling 

följs i investeringsprojekt vid inital upphandling samt vid ändrings- och 

tilläggsarbeten (ÄTOR) 

2.3.1 Bedömning från 2017 

Kontrollmålet kunde inte i helhet bedömas. 
 

Vår bedömning är att kontrollmålet i sin helhet inte kan utvärderas eftersom inga av de 

granskade projekten har upphandlats av kommunen. Granskningen omfattar inte rutiner för 

upphandling hos kommunalförbundet. När det gäller rutiner kring ÄTOR och fördyringar av 

projekten är vår bedömning är att rutinerna bör stärkas. Det finns inga rutiner som anger hur 

ÄTOR, kostnader över budget ska hanteras, dvs godkännas och återrapporteras. Detta bör 

regleras i investeringsriktlinjer. 

 

 
2.3.2 Iakttagelser i samband med uppföljningen 
Upphandling av investeringsprojekt har enligt överenskommelse överlämnats till 

Samhällsbyggnadsgförbundet Bergslagen men regleras inte i förbundsordningen. Detta 

inkluderar tekniska specifikationer som grund till förfrågningsunderlagen. I intervju uppges att 

kommunens upphandlingsenhet har begränsade resurser och inte har möjlighet att göra några 

kontroller av de upphandlingar som förbundet gör för kommunens räkning. Det finns en tillit att 

förbundet sköter upphandlingen inom ramen för lagar och regelverk samt tillser att leveranser 

sker till avtalade priser och volymer.  

 

Då förbundet fakturerar kommunen bifogas inte entreprenörens fakturor. Kommunen har dock 

tillgång till transaktionslista för de fakturor som inkommit inom ramen för ett projekt.  

 

Vi har inte tagit del av några särskilda rutiner för ÄTOR. I riktlinjer för investeringar, som ännu 

inte är antagna politiskt, anges endast att ÄTOR ska rapporteras i den månatliga 

uppföljningen till kommunstyrelsen. I intervju bekräftas att rapportering av ÄTOR sker på 
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månatliga uppföljningar till tillväxtutskottet och kommunstyrelsen med en tillhörande 

kommentar om eventuell avvikelse. Alla ÄTOR ska enligt uppgift från 

kommunledningskontoret rapporteras. Enligt projektledare vid Samhällsbyggnadsförbundet 

rapporteras dock endast större ÄTOR till beställare på kommunen. Det uppges vara 

godtyckligt vad som bedöms som en större ÄTA.  Det sker en diskussion om ÄTOR då det 

uppkommer på arbetsmöten mellan tjänstemän på kommunen och förbundet beroende på 

storlek av ÄTA:n. Politiska beslut rörande ÄTOR sker i händelse av budgetöverskridande och 

ombudgetering. Det ska även finnas informell kontakt mellan budgetansvariga på förbundet 

och kommunen då en större ÄTA uppkommer. 

 
Kommunen får står för kostnader som överstiger budget för ett projekt som 
Samhällsbyggnadsförbundet utför för kommunen. Inga extra budgetäskande görs dock vid 
överskridande av budget utan det hanteras i så fall genom en omfördelning inom befintlig ram 
efter beslut i kommunstyrelsen.  

 
Ny väg Frövi N:a Bangatan  

Upphandling av för projektet har skett av Samhällsbyggnadsförbundet. Vi har tagit del av tre 
avtal omfattande en totalsumma om 19,9 mnkr. Upphandling av totalentreprenad med ett 
företag som undertecknades i februari 2017 med planerat slutdatum angivet till maj 2018 står 
för lejonparten av summan. 
 
Enligt den transaktionslista för projektet som vi har tagit del av var utfallet för projektet 25,0 
mnkr vilket i jämförelse med ursprunglig budget ger en avvikelse med 11 mnkr.  
 
Enligt nuvarande projektledare, som fick ta över projektet efter den förre projektledaren, ska 
en större ÄTA som är hänförlig till sprängningsarbeten som inte hade förutsetts vid ursprunglig 
projektering ha varit det huvudsakliga skälet till fördyringen. I det underlag för ekonomisk 
uppföljning vi har tagit del av uppgick denna ÄTA till 5,2 mnkr. Vi har inte tagit del av 
dokumentation som visar att kommunen har godkänt de högre kostnaderna.  
 

2.3.3 Bedömning 

Vår bedömning är i likhet med den ursprungliga granskningen att kontrollmålet i sin helhet inte 
kan utvärderas eftersom det granskade projektet inte har upphandlats av kommunen. Vi anser 
att rutinerna kring ÄTA-hantering bör förtydligas i investeringsriktlinjer och processen 
formaliseras, inte minst eftersom granskningen har visat att det delvis finns avvikande syn på 
rapporteringen mellan förbundet och kommunen. Det granskade projektet hade en stor 
negativ avvikelse mot budget varav huvuddelen består av en större ÄTA. Vi har heller inte 
kunnat se i dokumentation vi har tagit del av att kommunen har godkänt de högre 
kostnaderna.     
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2.4 Det finns avtal med de leverantörer som anlitas och uppföljning sker 

att köpta varor och tjänster är enligt avtal 

2.4.1 Bedömning från 2017 
Kontrollmålet bedömdes som delvis uppfyllt.  
 
Det finns generella riktlinjer i kommunen för attest av fakturor. Vi har i vår granskning inte 
identifierat några fakturor som inte varit tillhöriga projekten. De fakturor som inkommit till 
kommunen har attesterats av behörig. Granskningen har inte omfattat att stämma av fakturor 
hos Samhällsbyggnadsförbundet och Falab.  

 
2.4.2 Iakttagelser i samband med uppföljningen 
Vid attest av fakturor hänförliga till investeringsprojekt gäller kommunens ordinarie riktlinjer. 

Vid beställning av ett investeringsprojekt mellan kommunen och Samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagen skickas en startrapport och slutrapport från kommunen. För de investeringsprojekt 

som Samhällsbyggnadsförbundet driver för kommunens räkning erhålls en faktura från 

förbudet. Kommunen gör inga egna extra kontroller mot avtal och av entreprenörers fakturor 

som inkommit till förbundet. 

 

Ny väg Frövi N:a Bangatan  

Avtal finns hos Samhällsbyggnadförbundet och ingår inte i granskningen. Vi har tagit ett 

stickprov på fem fakturor som inkommit till kommunen från förbundet och vi har inte funnit 

några avvikelser mot gällande attestförteckning. Vidare tillhörde kontrollerade fakturor 

projektet.   

 

2.4.3 Bedömning 

Vår bedömning är att kontrollmålet är delvis uppfyllt. Kommunen har generella riktlinjer för 

attestering och vi har inte identifierat några fakturor som inte är tillhöriga projektet. Vår 

stickprovsgranskning visar inte några avvikelser gällande attestering av fakturor hänförliga till 

investeringsprojektet. De fakturor som inkommit till kommunen har attesterats av behörig. 

Granskningen har inte omfattat att stämma av fakturor hos Samhällsbyggnadsförbundet Även 

om vi inte har identifierat några avvikelser anser vi att kommunen bör tillse att leverantörens 

fakturor bifogas faktura från Samhällsbyggnadsförbundet för att säkerställa spårbarhet och 

kontroll av kostnader. Det skulle även medföra att kommunen kan enklare kan göra extra 

uppföljningar och kontroller av fakturor vid behov.  
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2.5 Projektkalkyler upprättas och följs upp löpande med kontinuerlig 

återrapportering till politisk beslutsnivå  
 

2.5.1 Bedömning från 2017 
Kontrollmålet bedömdes som ej uppfyllt. 
 
Ekonomiska kalkyler har inte bifogats beslutsunderlag till kommunstyrelse eller fullmäktige. I 
den mån de har upprättats har de inte varit del av de underlag som funnits tillgängliga vid 
politiska beslut. Vår bedömning är att separata investeringskalkyler per projekt bör upprättas 
och att det i investeringsriktlinjer bör framgå vilken information och vilken detaljeringsnivå som 
krävs för att kalkylen ska vara tillräcklig. Det bör även anges vid vilka beslutstidpunkter 
kalkylen måste upprättas. De ekonomiska kalkylerna kan initialt vara på en övergripande nivå 
eftersom det i det första skedet sannolikt inte är motiverat att lägga ner mer tid och resurser. 
Den ekonomiska informationen bör dock utvecklas vart efter projekten fortskrider för att 
ytterligare förbättra beslutsunderlagen och öka spårbarheten för utskottet, kommunstyrelsen 
och fullmäktige. 
 
Den återrapportering som sker till utskott, kommunstyrelse och fullmäktige bör formaliseras. 
Det bör av investeringsriktlinjerna framgå vad återrapporteringen ska innehålla samt hur större 
avvikelser ska hanteras. Muntliga föredragningar bör kompletteras med regelbunden 
dokumenterad uppföljning. 
 
 
2.5.2 Iakttagelser i samband med uppföljningen 
I den ännu ej antagna riktlinjen för investeringar anges att investeringar alltid ska åtföljas av 
drift- och investeringskalkyler. Vi har tagit del av blankett för behovsrapport som ska användas 
vid framställan av investeringar. Det finns dock inget krav på att kalkyler ska bifogas 
beslutsunderlagen som tillställs kommunstyrelsen i samband med investeringsbeslut. Där 
lämnas endast övergripande ekonomisk information, dvs ett totalbelopp för hela investeringen. 
Tillväxtavdelningen uppges ha dialog med Samhällsbyggnadsförbundet i kalkylfrågor. 
 
Kalkyler ska enligt intervju ske efter att projektering har gjorts men det uppges att det tidigare 
inte varit ovanligt att budget beslutats innan en ordentlig projektering har gjorts vilket har 
resulterat i en osäkrare kostnadsprognos. Driftkostnader är även något som ofta saknats 
tidigare i de ursprungliga kalkylunderlagen enligt uppgift. Arbetet med kalkyler uppges dock ha 
förbättrats även om det finns utrymme för längre framförhållning för projektering innan beslut 
om investering fattas. Det är ekonomiavdelningen som ansvarar för att ta fram kalkyler från 
kommunens håll men enligt intervju sker det i samarbete med tjänstemän i verksamheten.  
 
Även om riktlinjen inte blivit antagen ännu uppges i intervju att behovsrapporter samt start-  
och avslutsrapporter har använts under flera år i investeringsprocessen. Det finns däremot 
inga riktlinjer kring hur kalkyler ska vara utformade. 
 
Uppföljning av investeringsprojekt sker till kommunstyrelsen i mars, april och oktober samt vid 
delår och helår. I regel ska uppföljning ske i tillväxtutskottet innan kommunstyrelsen tar del av 
uppföljningen. Vid månadsuppföljning till kommunstyrelsen ska en prognos för investeringen 
bifogas och kommentar till eventuell avvikelse samt om ÄTOR tillkommit enligt riktlinjerna för 
investering. Det framgår även i intervju att det sker regelbundna möten gällande projekt 
mellan tjänstemän och företrädare från Samhällsbyggnadsförbundet för att diskutera 
pågående projekt.  
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Vi har tagit del av exempel på månadsuppföljningar till kommunstyrelsen i vilka 

investeringsprojekt följs upp på projektnivå. Vid månadsuppföljning i tillväxtutskottet och 

kommunstyrelsen delges en kommentar kring eventuell avvikelse som har uppkommit på 

projektnivå enligt uppgift. Kommunstyrelsen tar inte del av uppdaterade kalkyler. Detaljfrågor 

kring uppkomna avvikelser uppges skötas på tjänstemannasidan.  

 

Uppföljning av investeringsprojekt till kommunfullmäktige sker i samband med delårsbokslut 

och årsbokslut.  

 
Ny väg Frövi N:a Bangatan  

Projektledare uppger i intervju att det finns en ursprunglig kalkyl. Vi har dock inte tagit del av 
denna. Ingen projektkalkyl har heller bifogats beslutsunderlaget till kommunfullmäktige. 
Uppdaterade projektkalkyler ska inte heller ha bifogats till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige under projektets gång. Vi har dock tagit emot översiktligt kalkylunderlag till 
en ekonomisk uppföljning som visar en uppdaterad sammanställning av kostnader och ÄTA-
förklaringar. Den största ÄTA:n motsvarar 5,2 mnkr och avser sprängningsarbete. I samband 
med att det uppmärksammades att det skulle behövas göra mer sprängningsarbete än 
planerat hade projektledaren möte med bl.a. tillväxtavdelningen och kommundirektören kring 
den stora ÄTA:n. En felkalkylering i den ursprungliga projekteringen uppges ha varit orsaken.  
 
I månadsuppföljningar och delårsrapporten till kommunstyrelsen som vi har tagit del av har 
projektet särredovisats, däremot inte i årsredovisningen. Det har inte framgått varför den 
ursprungliga tidsplanen inte hölls för projektet.  
 
 

2.5.3 Bedömning 

Vår bedömning är att kontrollmålet ej uppfylls. 
 
Det finns ännu inget politiskt beslut om riktlinjer för kalkyler. Ekonomiska kalkyler har inte 
bifogats till politiska beslutstillfällen. Vi anser i likhet med bedömningen från den ursprungliga 
granskningen att det bör anges detaljeringsnivå för kalkyler och vid vilka beslutspunkter 
kalkylen för ett projekt ska uppdateras.  Detta är viktigt för att tillse att beslut fattas på 
välgrundade kostnadsanalyser.  
 
Vår bedömning grundar sig även på att uppföljningsprocessen kan formaliseras ytterligare. 

Det finns ett årshjul som anger när uppföljning ska ske till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige. Det bör emellertid anges i riktlinjer vilka beslutsunderlag som ska tas 

fram vid uppföljningstillfällena samt hur större avvikelser ska hanteras.  

 

Vi har tagit emot en uppdaterad sammanställning av kostnader inklusive tillkommande ÄTA- 

arbeten  för projektet för Ny väg Frövi N:a Bangatan.  Däremot har vi inte tagit del av en 

ursprunglig kalkyl för projektet. Projektkalkyler har inte bifogats underlaget till 

kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen vid projektets start eller under projektets gång.    
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2.6 Det finns ett ändamålsenligt systemstöd för uppföljning och 

redovisning per projekt.  

2.6.1 Bedömning från 2017 
Kontrollmålet bedömdes som ej uppfyllt.  
 
Det finns inget ändamålsenligt systemstöd för uppföljning och redovisning av 
investeringsprojekt. Den uppföljning som sker är genom manuella sammanställningar i excel. 
Det saknas även riktlinjer för hur uppföljningen ska struktureras för att vara ändamålsenlig. 
 

2.6.2 Iakttagelser i samband med uppföljningen 
 
Det finns inget systemstöd för projektredovisning. I den mån uppföljning görs sker detta 
manuellt i excelfiler som läggs in i Stratsys. I intervju beskrivs dock uppföljningar dock ske 
strukturerat, förbundet rapporterar numera på månadsbasis till kommunen. Ett arbete ska 
påbörjas med att införa ett system för uppföljning och redovisning av projekt. 
 

2.6.3 Bedömning 
Bedömningen är att kontrollmålet ej uppfylls.  
 
Det finns inget ändamålsenligt systemstöd för uppföljning och redovisning av 

investeringsprojekt. Uppföljningen är idag manuell även om ett arbete ska påbörjas för att 

införa ett system för detta syfte. Bedömningen blir därmed detsamma som i den ursprungliga 

granskningen.  

 

2.7 Projektavslut hanteras korrekt i samband med färdigställande och 

ekonomisk uppföljning sker mot förkalkyl.  

2.7.1 Bedömning från 2017 
Kontrollmålet bedömdes som ej uppfyllt. 

 
Ekonomiska uppföljningar och analyser av avvikelser i förhållande till ursprunglig kalkyl har 
inte upprättats. Det saknas riktlinjer för uppföljning av investeringsprojekt. Vi rekommenderar 
att det tas fram. En ekonomisk uppföljning kan med fördel innehålla förklaringar till avvikelser 
och en genomgång av de ändrings- och tilläggsarbeten som uppkommit. 
 
2.7.2 Iakttagelser i samband med uppföljningen 
Det finns inget ändamålsenligt verktyg för uppföljning av investeringsprojekt. Det saknas även 
antagna riktlinjer för hur avslutade projekt ska slutredovisas. Vid projektavslut ska start- och 
avslutsblanketten skickas in av budgetansvarig, det gäller även för projekt som 
Samhällsbyggnadsförbundet driver för kommunens räkning. I blanketten ska vid avslut utfallet 
för investeringskostnaden och investeringsintäkter samt om projektet har slutfakturerats 
skickas in. I blanketten saknas dock en redogörelse för resultatet och en analys av eventuella 
avvikelser mot budget och tidsplan samt redovisning av erfarenheter för framtida projekt. 
Slutrapporten behandlas inte heller i tillväxtutskottet eller kommunstyrelsen.  
 
I intervju framhålls att det diskuteras avvikelser och lärdomar från projekt på tjänstemannanivå 
men att det inte finns någon enhetlig struktur hur detta ska ske.  
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Ny väg Frövi N:a Bangatan  

Projektet har avslutats. Vi har inte tagit del av någon dokumenterad uppföljning av utfall i 
förhållande till upprättad ursprunglig kalkyl.  Enligt den transaktionslista för projektet som vi 
har tagit del av var utfallet för projektet 25,0 mnkr vilket i jämförelse med ursprunglig budget 
ger en avvikelse med 11 mnkr.  

 

2.7.3 Bedömning 
Vår bedömning är att kontrollmålet ej uppfylls.  

 
Bedömningen är baserad på att slutredovisning av investeringsprojekt bör formaliseras. En 
slutrapport ska skickas in vid avslut av projekt som visar utfallet mot budget. Riktlinjen bör 
dock specificera vilka dokumenterade analyser som ska göras för eventuella budgetavvikelser 
och avvikelser mot ursprunglig tidsplan. I intervju framkommer att denna process i dagsläget 
skiljer sig åt mellan olika projekt och erfarenheter. Ett systematiskt och dokumenterat 
förfarande vid projektavslut är viktigt för att nyttja erfarenheter inför framtida liknande projekt.   
 
För det granskade projektet har vi inte tagit del av någon slutredovisning som beskriver utfallet 
mot ursprunglig plan/budget. 
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3. Revisionell bedömning 
Vår bedömning efter genomförd granskning är att kommunstyrelsen ej har hanterat 

revisorernas synpunkter till följd av granskningen 2017 samt att kommunstyrelsen ej har 

vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma tillrätta med de brister som konstaterades i den 

tidigare granskningen. Bedömningen grundar vi på att flertalet av de brister som 

konstaterades i förra granskningen fortfarande kvarstår. 

Bedömningar mot kontrollmål 

Bedömningen av revisionsfrågorna är baserad på de enskilda bedömningarna av de sju 

kontrollfrågorna. Nedan sammanfattas våra bedömningar av respektive kontrollfråga.  

 

Kontrollfråga Kommentar  

Det finns tydliga 

styrdokument och riktlinjer 

för investeringar på såväl 

politisk nivå som på 

tjänstemannanivå. Det finns 

rutiner för att säkerställa att 

dessa efterlevs. 

Delvis uppfyllt 

De interna riktlinjer som finns gällande investeringar har ej 

beslutats/fastställts på politisk nivå. Riktinjerna bör även 

förtydliga hur kalkyler ska vara utformade för att utgöra ett 

tillräckligt beslutsunderlag och det bör anges med vilken 

frekvens de ska uppdateras under ett projekts gång. Vi anser 

att detta är särskilt angeläget vid större investeringar och 

projekt. Det bör vidare förtydligas hur avvikelse från budget 

ska analyseras och rapporteras. Systemmässiga och 

manuella kontroller bör utökas för att säkerställa efterlevnad 

av rutiner och riktlinjer med en tydligare koppling till 

kommunstyrelsens internkontrollplan.  

  

Det finns en ändamålsenlig 

politisk behandling och 

prioritering av projekt och 

tidpunkter för investeringar. 

Delvis uppfyllt 

Det finns en utarbetad process som säkerställer att beslut 

fattas i behörig ordning. Däremot finns det ännu inte politiskt 

beslutade riktlinjer som anger vilka beslutsunderlag som ska 

framtas vid beslutstillfällen. Vi anser även att start- och 

avslutsrapporten bör godkännas av kommunstyrelsen vid 

projektstart och projektavslut för att säkerställa att 

kommunstyrelsen är informerade om eventuella förändringar 

i projektet (t.ex. tidsplan och kostnadsförutsättningar) samt 

tar del av en analys av utfallet av projektet. Detta är i 

synnerhet relevant för större investeringsprojekt.   

 

Det finns rutiner som 

säkerställer att lagen om 

offentlig upphandling följs i 

investeringsprojekt vid initial 

upphandling samt vid 

ändrings- och 

tilläggsarbeten (ÄTOR). 

Vår bedömning är i likhet med den ursprungliga 
granskningen att kontrollmålet i sin helhet inte kan utvärderas 
eftersom det granskade projektet inte har upphandlats av 
kommunen. Vi anser att rutinerna kring ÄTA-hantering bör 
förtydligas i investeringsriktlinjer och processen formaliseras, 
inte minst eftersom granskningen har visat att det delvis finns 
avvikande syn på rapporteringen mellan förbundet och 
kommunen.    
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Det finns avtal med de 

leverantörer som anlitas 

och uppföljning sker att 

köpta varor och tjänster är 

enligt avtal. 

Delvis uppfyllt 

Kommunen har generella riktlinjer för attestering och vi har 

inte identifierat några fakturor som inte är tillhörliga projektet. 

Vår stickprovsgranskning visar inte några avvikelser från 

gällande attestförteckning. Däremot anser vi att kommunen 

bör tillse att leverantörens fakturor bifogas faktura från 

Samhällsbyggnadsförbundet för att säkerställa spårbarhet 

och kontroll av kostnader.  

 

Projektkalkyler upprättas 

och följs upp löpande med 

kontinuerlig 

återrapportering till politisk 

beslutsnivå. 

Ej uppfyllt 

Det finns ännu inget politiskt beslut om riktlinjer för kalkyler. 
Ekonomiska kalkyler har inte bifogats till kommunstyrelsen 
eller kommunfullmäktige vid beslutstillfällen. Vi anser i likhet 
med bedömningen från den ursprungliga granskningen att 
det bör anges detaljeringsnivå för kalkyler och vid vilka 
beslutspunkter kalkylen för ett projekt ska uppdateras. Detta 
är viktigt för att tillse att beslut fattas på välgrundade 
kostnadsanalyser. Vår bedömning grundar sig även på att 
uppföljningsprocessen kan formaliseras ytterligare.  
 

 

Det finns ett ändamålsenligt 

systemstöd för uppföljning 

och redovisning per projekt. 

Ej uppfyllt 

Det finns inget ändamålsenligt systemstöd för 
uppföljning och redovisning av investeringsprojekt. 
Uppföljningen är idag manuell även ett arbete ska 
påbörjas för att införa ett system för detta syfte. 
Bedömningen blir därmed detsamma som i den 
ursprungliga granskningen.  

 

Projektavslut hanteras 

korrekt i samband med 

färdigställande och 

ekonomisk uppföljning sker 

mot förkalkyl. 

Ej uppfyllt 

Bedömningen är baserad på att slutredovisning av 
investeringsprojekt kan formaliseras ytterligare. En 
slutrapport ska skickas in vid avslut av projekt som 
visar utfallet mot budget. Rikltinjen bör dock 
specificera vilka dokumenterade analyser som ska 
göras för att analysera eventuella budgetavvikelser 
och avvikelser mot ursprunglig tidsplan. I intervju 
framkommer att denna process i dagsläget skiljer sig 
åt mellan olika projekt. Ett systematiskt och 
dokumenterat förfarande vid projektavslut är viktigt för 
att nyttja erfarenheter inför framtida liknande projekt.   
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4. Rekommendationer 
Efter genomförd granskning lämnar vi följande rekommandationer: 

• Att i riktlinjerna inkludera information om hur kalkyler ska vara utformade för att 

utgöra ett tillräckligt beslutsunderlag. Det bör även anges med vilken frekvens de 

ska uppdateras under ett projekts gång. Detta skulle även kunna kompletteras 

med en tillhörande mall. Riktlinjerna bör fastställas av kommunfullmäktige.  

 

• Att start- och avslutsrapporten för investeringsprojekt bör godkännas av 

kommunstyrelsen vid projektstart och projektavslut. 

 

• Att systemmässiga och manuella kontroller av investeringar införs för att 

säkerställa efterlevnad av rutiner och riktlinjer. Dessa kan exempelvis kopplas 

tydligare till kommunstyrelsens internkontrollplan.  

 

• Att ÄTA-hanteringen antingen behandlas i en särskild ÄTA-rutin där 

beslutsgången förtydligas, alternativt integreras i en reviderad investeringsriktlinje. 

 

• Att en rutinbeskrivning specifikt för slutredovisning upprättas som beskriver vem 

som ansvarar för att slutredovisning sker samt vilka dokumenterade analyser av 

utfallet slutredovisningen som ska göras.  
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5. Bilaga - Granskad 

dokumentation (urval) 
´ 

• Delårsrapport jan-juni 2018 Kommunfullmäktige  

• Ekonomiuppföljning Ny gata och och industrispår (2019-06-19) 

• Förbundsordning Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

• Kommunstyrelsens delegationsordning (KS 2018/388-5) 

• Internkontrollplan 2018 Kommunstyrelsen 

• Internkontrollplan 2019 Kommunstyrelsen 

• Investeringsregler (2017-09-25, KS §219) 

• Mål och Budget 2016-2018 

• Mål och Budget 2017-2019 

• Mål och Budget 2018-2020 

• Månadsuppföljning oktober 2018 Kommunstyrelsen 

• Månadsuppföljning september 2018 Kommunstyrelsen 

• Riktlinjer för ekonomiska transaktioner (kommunstyrelsen) 

• Reglemente kommunstyrelsen  

• Riktlinje för investeringar 

• Årshjul för planering och uppföljning år 2019 (2018-11-27, KS §181) 

• Årsredovisning 2017 

• Årsredovisning 2018 
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2019-11-12 
 
 
 
 
Tobias Bjöörn 

  
 
 
 
 
Hugo Horstmann 

Uppdragsledare  Projektledare 

 

 

 
 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av 
Lindesbergs kommuns förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av 
projektplan från den 17 maj 2019. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och 
förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  

 









  Kommunstyrelsen (beslutande) 

 

Protokoll 6 (37) 

Sammanträdesdatum:  

2017-09-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 144/2017   Dnr: KS 2017/275 

 

Svar på revisionsrapport- Granskning av kommunens styrning, 

kontroll och uppföljning av projekt och investeringar 

Beslut  

Revisionsrapporten granskning av kommunens styrning, kontroll och uppföljning 

av projekt och investeringar besvaras med ekonomichefens yttrande daterat den 

15 augusti 2017. 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har revisionsfirman PWC 

genomfört ”granskning av kommunens syrning, kontroll och uppföljning av 

projekt och investeringar”.  

Rapporten inkom den 1 juni 2016 från Lindesbergs kommuns revisorer med 

önskan om skriftligt svar med kommentarer till granskningen om vilka åtgärder 

nämnden planerar att vidta, med svar senast den 26 september 2017.   

Ekonomichef inkom den 15 augusti med ett yttrande med kommentarer till 

revisionsrapporten för antagande.  

Förvaltningens förslag 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen besluta:  

 Revisionsrapporten granskning av kommunens styrning, kontroll och 

uppföljning av projekt och investeringar besvaras med ekonomichefens 

yttrande daterat den 15 augusti 2017. 

 

_______ 

 
Meddelas för kännedom: 

Ekonomichef 

Revisorerna, Lindesbergs kommun 
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Tillväxtutskottet 
Kommunstyrelsen 
 

Uppföljande granskning av näringslivsverksamheten 2020 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
Revisionsrapporten ”Uppföljande granskning av näringslivsverksamheten” 
besvaras med yttrande från näringslivschefen daterad den 2020-05-04. 
 
Ärendebeskrivning 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har revisionsfirman PWC 
genomfört ” Uppföljning av granskning av näringslivsverksamheten 2020” 

 

Revisorerna har beslutat att överlämna rapporten till kommunstyrelsen med 
önskan om skriftligt svar senast 21 maj med kommentarer till granskningen 
om vilka åtgärder nämnden planerar att vidta. 

Magnus Sjöberg Wilhelm Magnusson 
Förvaltningschef Näringslivschef 

 

För kännedom: 

Revisorerna i Lindesbergs kommun 

Bilagor: 

Svar på revisionsrapport ”uppföljande granskning av 
näringslivsverksamheten”  
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Näringslivsenheten 
Wilhelm Magnusson 
 0581-811 39 

  

wilhelm.magnusson@lindesberg.se 

 
 Revisorerna Lindesbergs kommun 

   
   
   

 

Svar på Uppföljande granskning av 

näringslivsverksamheten 2020 

Tillväxtsförvaltningen anser att PWC har fångat essensen av 
Lindesbergs kommuns näringslivsarbete och företagsklimat på ett 
bra sätt. Ansvaret för kommunens del av att upprätthålla ett gott 
företagsklimat och utvecklingsarbete ligger inte enbart på 
tillväxförvaltingen utan är ett kommunövergripande ansvar och 
arbete.  
 
Tillväxtförvaltningen vill även understryka att företagsklimatet 
lokalt, i Lindesbergs kommun, påverkas av yttre faktorer, så som 
beslut som fattas på regional och nationell nivå.  
Grunden för utveckling och tillväxt sker via företagande, 
entreprenörskap och samarbete mellan aktörer som för varandra 
kan skapa goda förutsättningar för ett gott företagsklimat. 
Kommunen har en tydlig roll, som möjliggörare, i detta arbete. 
Företagen utgör basen för vår välfärd. Med det menas att företagen i 
Lindesbergs kommun är jobbskapande och utvecklande. Det sker 
genom att nya företag startas och att befintliga företag växer där 
arbetstillfällen skapas, som i sin tur skapar skatteintäkter åt 
kommunen.    
 
Kommunens arbete ska grunda sig i en förmåga att vara flexibel, 
inbjudande och framåtsyftande. Dialogen mellan kommun och 
företag ska kännetecknas av ömsesidig förståelse, medvetenhet, 
prestigelöshet och god attityd. Detta gäller såväl tjänstepersoner 
som politiker.  
 
Detta ska företagen kunna känna en tillit till, samtidigt som 
företagen behöver ha en grundläggande förståelse för hur den 
kommunala beslutsprocessen ser ut.  Vilka möjligheter som finns 
inom den och inte minst vilka kontaktvägar som kommunen 
tillhandahåller.  
 
Många gånger handlar det om relativt enkla åtgärder som för en 
enskild företagare kan vara helt avgörande för företagets 
verksamhet. I ett sådant fall behöver den kommunala 
organisationen ha en medvetenhet om vilka konsekvenser som 
exempelvis en avsaknad av återkoppling eller långa 
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handläggningstider kan få för företaget. Likväl som företag behöver 
ha en förståelse för att stora investeringar, projekt och processer 
måste undersökas och handläggas innan beslut kan fattas.  
 
Lindesbergs kommun arbetar systematiskt med planering och 
uppföljning inom ramen för ny Styrmodell för ledning och styrning. 
Där sker planering och uppföljning per organisatorisk nivå. Samtliga 
delar sker i det digitala systemet Stratsys för att kunna generera 
kvalitativa och bra rapporter samt för att kunna följa trender över 
tid.  
 
Näringslivsenheten planerar och arbetar operativt med olika frågor 
för att stödja näringslivet i Lindesbergs kommun. För att säkerställa 
ett ännu bättre arbete utifrån kommunstyrelsens ledningsfunktion 
kommer fler strategiska frågor att hamna hos kommunstyrelsen. 
Kommunfullmäktige har även antagit ett utvecklingsmål där 
inriktningen är att samverkan mellan kommun och näringsliv ska 
öka. Genom att flytta den typen av utvecklingsmål från utskottsnivå 
(tillväxtutskottet) till kommunfullmäktigenivå, blir det ett 
kommunövergripande mål där alla förvaltningar och bolag också 
blir involverade i utvecklingen. Planen är att arbetet med 
kommunfullmäktiges utvecklingsmål ska ske i projektform.  
Planering, delrapportering och utvärderingar ska bli tydligare och 
mer strukturerat för att säkerställa att Lindesbergs kommun gör 
den stegförflyttning som önskas. 
 
Utöver detta förhåller sig Lindesbergs kommun till de mätningar 
som kommunen erhåller. Flertalet av mätningarna kommer att följas 
upp inom ramen för kommunfullmäktiges utvecklingsmål mot 
indikatorer. Aktuella mätningar som Lindesbergs kommun ska 
förhålla sig till är bl.a. Svenskt Näringslivsranking och SKR:s mätning 
(Insikt). Det är av stor vikt att kommunen som helhet bidrar med 
kunskap och förändringsvilja utifrån de ansvarsområden som 
förvaltningar, kommunala bolag och politiken har. Detta arbete ska 
anpassas utifrån de ramar som definierar respektive 
förvaltning/bolags/nämnd/utskotts verksamhet.  
 
Lindesbergs kommuns reaktion på Svenskt Näringslivsranking, plats 
289 av 290, har framkallat ett stort engagemang och framåtanda. 
Det har innefattat en rad olika aktiviteter och åtgärder. Det handlar 
dels om att kommunen på högsta nivå för en bred dialog internt i 
kommunen kopplat till den interna samordningen där viljan att 
arbeta fram en kommungemensam handlingsplan, med målet att 
skapa ett bättre företagsklimat i Lindesbergs kommun, finns.  
Initiativ och energi kan även ses i kommunens näringsliv där företag 
tillsammans arbetar för att bidra till ett bättre företagsklimat. 
Kommunen har på olika sätt bemött önskemål från näringslivet, inte 
minst kopplat till en bredare dialog, inte minst via olika former av 
branschråd. Kommunstyrelsens tar kommunens näringslivsfrågor 
på allvar. Detta manifesteras inte minst genom löpande information 
och dialog mellan näringslivschef och kommunstyrelse, frekventa 
företagsbesök och det strategiska arbetet med företagsklimatet i 
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kommunen kopplat till de enkätsvar och rankingar som kommunen 
erhåller från b.la. Svenskt näringsliv och Insikt (Nöjd kundindex).  
Den löpande utvärderingen av arbetet i 
Samhällsbyggnadsförbundet-och Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen sker framförallt genom nöjd-kund index (NKI) varje år. 
Utifrån tidigare mätningar har Samhällsbyggnadsförbundet och 
Samhällsbyggnadsförvaltningens gemensamma servicecenter utökat 
sin tillgänglighet för kunderna. Syftet är att avlasta handläggare för 
att kunna effektivisera arbetet och hålla nere handläggningstider, ge 
snabba svar och omhänderta enklare frågor. På 
Stadsbyggnadskontoret pågår även ”projekt kundfokus” med syfte 
att identifiera vad kunder förväntar sig av exempelvis 
bygglovsprocessen. Arbetet vilar på enkätundersökningar och 
djupintervjuer med såväl företag som privatpersoner och har 
resulterat i en handlingsplan med åtgärder. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har under 2017 fått 
extra medel för ökat fokus på arbetet med bygglov och ett 
servicecenter.   
 
Under 2020 kommer även förbundet och förvaltningens 
arbetsområden att integreras på medlemskommunernas hemsidor 
för att underlätta för medborgarna och besökare i kommunen att 
hitta all kommunal information på en och samma plats. 
Det finns även anledning att lyfta samverkan mellan de kommunala 
aktörerna via kommunens företags-LOTS och den 
kommunservicegrupp som inte bara ökar samverkan och ”vi-
känslan” i den kommunala strukturen utan även erbjuder företagare 
en koordinerad och samlad bedömning av myndighetsperspektivet 
vid exempelvis etableringsförfrågningar. Ett nytt forum har 
tillskapats där berörda funktioner inom kommunen träffas löpande 
för samordning av bland annat etableringsförfrågningar.  
PWC pekar på behovet och efterfrågan av information och 
återkoppling som företagen efterfrågar i olika mätningar. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen genomför exempelvis årliga 
informationsträffar för livsmedelsföretag och har skapat en 
bygglovsfilm, som beskriver hur bygglovsprocessen går till. Ett 
ytterligare led i utvecklingsarbetet är även ökad digitaliseringen av 
bygglovsprocessen via inrättade e-tjänster och smidigare kontakter 
för hantering av bygglovsärenden.  
 
Näringslivsenheten jobbar även för att företagsfrukostarna i större 
utsträckning ska vara anpassade mot företagens informationsbehov. 
Under 2019 har Näringslivsenheten tillsammans med föreningar i 
kommunen startat upp fyra servicepunkter för att öka samarbetet 
och utveckling på landsbygden.   
 
Samarbetet i Business region Örebro (BRO) är kopplat bland annat 
till nyetableringar och regionövergripande frågor. Det gemensamma 
arbetet i BRO är inte bara viktigt utifrån en regional samordning 
utan även ifråga om att använda varandras nätverk och kunskap för 
att möjliggöra utveckling lokalt och regionalt. Lindesbergs kommun 
och BRO samarbetar målinriktat för att möjliggöra en större 
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etablering i Lindesbergs kommun. Etableringen kommer att skapa 
arbetstillfällen.   
 
Utöver detta samordnar och analyserar även BRO olika mätningar 
kopplat till hur företag upplever företagsklimatet i regionen och på 
lokal nivå. Mätningarna är värdefulla för regionen och Lindesbergs 
kommun kopplat till förbättringsarbetet med företagsklimat.  
PWC hänvisar i sin rapport att Lindesbergs kommun enligt angivna 
mätningar har ett förbättringsarbete att genomföra kopplat till 
företagsklimatet i kommunen. Ovan nämnda åtgärder och 
förhållningssätt är en reaktion på resultatet som kräver samordning 
och ett långsiktigt arbete.  
 
I skenet av Corona-epidemin har Lindebergs kommun, bland många 
åtgärder, samlat regionens aktörer för att koordinera och informera 
om möjliga vägar till fortbildning mot företag i kommunen, efter 
företagens behov och efterfrågan.  Dessutom har 
tillväxtförvaltningen tillskapat ett matchningsverktyg för att matcha 
friställd arbetskraft mot företag som behöver personal.   
 
Näringslivsenheten och kommunkansliet har även fyllt tidigare 
vakanser med kommunikatör, näringslivsutvecklare och 
infrastrukturansvarig. Detta förbättrar möjligheterna att koordinera 
och arbeta mer framåtsyftande med näringslivsfrågor.  
 
Utifrån PWC:s bedömning att kommunstyrelsen inte fullt ut 
säkerställer att kommunen bedriver en verksamhet mot 
näringslivet, med fokus på tillväxt och utveckling, samt att 
näringslivsfrågorna är ett kommungemensamt ansvar, så anser vi 
att en övergripande handlingsplan för kommunens gemensamma 
näringslivsarbete ska tas fram.   
 
Sammanfattning 
• Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun tar näringslivsfrågor 

och förbättringsarbetet med företagsklimatet på stort allvar. 
Detta sker bland annat via löpande dialog med berörda 
tjänstepersoner och via företagsbesök mot kommunens 
näringsliv.  

• Samhällsbyggnadsförvaltningen bergslagen arbetar med en 
strategi för ökad kundnöjdhet kopplat till 
myndighetsutövningen.  

• Samarbetet med Business region Örebro (BRO) är värdefullt och 
bygger vidare på det goda samarbetet mellan olika aktörer inom 
Örebro regionen. 

• Näringslivsenheten har på uppdrag av kommunstyrelsen starta 
upp branschspecifika dialogmöten med kommunens näringsliv.  

• Kommunstyrelsen har under 2017 beviljat extra medel till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen i för ökat fokus på 
arbetet med bygglov och ett servicecenter 

• Lindesbergs kommun har tillsatt strategiskt viktiga tjänster som 
kommer bidra till arbetet med ett förbättrat företagsklimat. 
Tjänsterna har tidigare varit vakanta.  
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Vi anser att det i Lindesbergs kommun finns en god grund, stort 
engagemang och fortsatt goda förutsättningar för att skapa ett gott 
företagsklimat.  
 
 
Magnus Sjöberg  Wilhelm Magnusson 
Förvaltningschef  Näringslivschef 
 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 8 (22) 
 Sammanträdesdatum:  

Tillväxtutskottet 2020-05-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU §25/20   Dnr: KS 2020/64 

 

Uppföljande granskning av näringslivsverksamheten 

2020 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
Revisionsrapporten ”uppföljande granskning av 
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Sammanfattning 

År 2015 genomförde revisorerna i Lindesberg en granskning av kommunens näringslivs-

verksamhet. Granskningen påvisade brister rörande bemötandefrågor inom myndighets-

utövning, handläggningstider och kunskap om resultat och effekter av det då gällande 

utvecklingsprogrammet. PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lindes-

bergs kommun genomfört en uppföljning av granskningen som genomfördes år 2015. 

Den uppföljande granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt att 

revisorernas synpunkter till följd av genomförd granskning har hanterats av berörda 

nämnder. 

Efter genomförd granskning bedömer vi att kommunstyrelsen inte i tillräcklig utsträckning 

har säkerställt att revisorernas synpunkter till följd av tidigare granskning har hanterats av 

berörda nämnder. Vi bedömer att näringslivsarbetet i kommunen fortsatt är i stort behov 

av utveckling. Därtill bedömer vi att det är otillfredsställande att kommunstyrelsen inte 

agerat i högre utsträckning med tanke på den tidigare granskningen från 2015 och den 

låga nivå i rankingen av det lokala företagsklimatet som Lindesbergs kommun haft i över 

10 år. 

Vår rekommendation kvarstår att kommunstyrelsen bör skaffa sig tillräcklig kunskap om 

resultat och effekter av kommunens genomförda insatser. Lindesbergs kommun har de 

senaste 10 åren legat mycket lågt i Svenskt näringslivs ranking. Under hösten nådde 

kommunen den lägsta placeringen under denna period, som den kommun som enligt ran-

kingen har näst sämst näringslivsklimat i landet.  

Vår bedömning bygger på nedanstående iakttagelser: 

Vi bedömer att granskningen i huvudsak togs emot väl av kommunstyrelsen som delade 

den problembeskrivning som granskningen gav. När det gäller de konkreta rekommendat-

ioner som lämnades i granskningen noterar vi att förändringar i sättet att styra och följa 

upp verksamheten anfördes från kommunstyrelsens sida. Dessa förändringar, en över-

gång till Stratsys, menade styrelsen skulle motsvara rekommendationerna rörande över-

gripande strategidokument inom näringslivsområdet, samt skulle underlätta framtida upp-

följning och utvärdering av arbetet. Kommunstyrelsen fattade vidare ett beslut om upp-

drag för kommunchefen. Uppdraget att ta fram en övergripande strategi för kommunens 

näringslivsarbete har emellertid inte genomförts.  

I vår uppföljande granskning framkommer att åtgärder har vidtagits inom flertalet områden 

för att förbättra förutsättningarna för det lokala näringslivet, däribland justeringar av över-

siktsplanen, förbättrad kollektivtrafik, tillhandahållande av industritomter och ett utökat 

bostadsbyggande. Det framkommer dock att den externa kommunikationen samt uppfölj-

ningen och utvärderingen av de enskilda insatserna behöver förbättras.  

 

  



 

3 
 

 Inledning 
1.1. Bakgrund 

När revisionens rapporter överlämnas påtalas bland annat behov av åtgärder och reviso-

rerna önskar svar på granskningsrapporten. En viktig del i revisorernas arbete är att följa 

upp granskningar som tidigare genomförts.  

År 2015 genomförde revisorerna i Lindesberg en granskning av kommunens näringslivs-

verksamhet. Detta bland annat mot bakgrund av att mätningar och jämförelser av före-

tagsklimat visade på negativa resultat för kommunen. Granskningen som genomfördes år 

2015 påvisade brister rörande bemötandefrågor inom myndighetsutövning, handlägg-

ningstider och kunskap om resultat och effekter av det då gällande utvecklingsprogram-

met. Revisorerna lämnade ett antal rekommendationer för att komma till rätta med bris-

terna.  

I den senaste rankingen av företagsklimat i landets kommuner placerade sig Lindesbergs 

kommun på plats 289 av 290 kommuner, vilket aktualiserar behovet av att dels följa upp 

2015 års granskning, dels få en beskrivning av näringslivsverksamhetens nuläge.  

I relation till ovanstående har revisorerna utifrån sin risk- och väsentlighetsanalys beslutat 

att genomföra en uppföljande granskning av kommunens näringslivsverksamhet. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt att revisorernas syn-

punkter till följd av genomförd granskning har hanterats av berörda nämnder. 

För att besvara syftet ingår följande delar i granskningen: 

• Hur togs granskningens resultat/synpunkter emot av kommunstyrelsen? 

• Har åtgärder vidtagits för att komma tillrätta med de brister som identifierades i ti-

digare granskning? 

• Vilka orsaker finns till att beslutade åtgärder eventuellt inte har vidtagits? 

• Hur fungerar kommunens näringslivsverksamhet 2019? 

1.3. Revisionskriterier 

Följande revisionskriterier (bedömningsgrunder) utgör grunden för revisionens analyser, 

slutsatser och bedömningar: 

• Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 

• Tidigare granskning av näringslivsarbetet (2015) 

• Kommunens styrdokument 
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1.4. Avgränsning 

Granskningen avgränsas till att omfatta uppföljning av granskningen av näringslivsverk-

samheten som genomfördes 2015. Kommunstyrelsen är granskningens revisionsobjekt. 

En beskrivning av hur näringslivsarbetet bedrivs idag ingår också i granskningen. 

1.5. Metod 

Granskningen har genomförts genom intervjuer, analys av missivsvar, dokumentstudier 

(se bilaga 1 för fullständig dokumentförteckning) samt fördjupning avseende kommunens 

rankingresultat i mätningar av företagsklimat.  

Följande funktioner har intervjuats: 

• Kommunstyrelsens ordförande 

• Kommunstyrelsens vice ordförande 

• Förvaltningschef, tillväxtförvaltningen 

• Näringslivschef, näringslivsenheten, tillväxtförvaltningen 

• Näringslivsutvecklare, näringslivsenheten, tillväxtförvaltningen 

Rapporten har kvalitetssäkrats enligt PwC:s rutiner för kvalitetssäkring och ett utkast av 

rapporten har överlämnats för saklighetskontroll till de som har ingått i granskningen.   
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 Organisation 
I reglementet för kommunstyrelsen, som gäller sedan den första januari 2015, framgår att 

det i styrelsens ledningsfunktion ingår att leda och samordna bland annat mark- och bo-

stadspolitiken, tillse att en tillfredställande markberedskap upprätthålls samt att bostads-

försörjningen och samhällsbyggandet främjas. I styrelsens uppdrag ingår även att leda 

och samordna utvecklingen av brukarinflytande. 

Kommunstyrelsen har två utskott, utskottet för stöd och strategi samt tillväxtutskottet. Till-

växtutskottet, vars ordförande är kommunstyrelsens ordförande, ansvarar för vuxenut-

bildning, arbetsmarknad, kommunala kultur- och fritidsverksamheten, näringslivsutveckl-

ing och turism. Utskottet ansvarar även för bland annat konsumentrådgivning, lands-

bygdsutveckling, mark och exploatering samt infrastruktur. Kommunstyrelsen har även 

delegerat beslut utifrån sitt ansvar som arbetslöshetsnämnd till tillväxtutskottet.   

Kopplad till kommunstyrelsens tillväxtutskott finns kommunstyrelseberedningen för lokal 

utveckling. Syftet är enligt arbetsordningen, antagen 2015-02-01, att arbeta för ökad sam-

verkan med näringsliv, ideella organisationer och offentlig sektor för den loka utveckling 

och därmed uppnå synergieffekter mellan kommunens utvecklingsstrategi, lokala utveckl-

ingsplaner och olika stödformer för landsbygden. Även ärenden som är kopplade till de 

medel som finns för landsbygdsutveckling bereds. 

Tillväxtförvaltningen 

Det är tillväxtförvaltningen som utför de beslut/uppdrag som tillväxtutskottet har fattat. 

Tillväxtförvaltningen består av fyra enheter: kulturenheten, arbetsmarknadsenheten, vux-

enutbildningen och näringslivsenheten.  

Näringslivsenheten ansvarar för frågor rörande näringslivsutveckling, turism, konsument-

rådgivning, föreningsbidrag, landsbygdsutveckling, mark och exploatering samt infrastruk-

tur. 
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 Granskningsresultat 
3.1. Tidigare granskning 

Hur togs granskningens resultat/synpunkter emot av kommunstyrelsen? 

3.1.1. Iakttagelser 

Granskningen av kommunens näringslivsarbete som genomfördes 2015 visade på brister 

avseende bemötandefrågor inom myndighetsutövning och handläggningstider samt bris-

tande kunskap om resultat och effekter av det då gällande utvecklingsprogrammet. I sitt 

missiv, daterat 2015-10-14, efterfrågade revisorerna svar från kommunstyrelsen om vilka 

åtgärder styrelsen planerat att vidta med anledning av de identifierade bristerna. I missi-

vet uppmanades kommunstyrelsen även att uppdra åt tillväxtutskottet att låta genomföra 

en utvärdering av det utvecklingsprogram som utgjort stommen i de senaste årens nä-

ringslivsarbete samt att ta fram en strategi eller handlingsplan för kommande års arbete. 

Av kommunstyrelsens yttrande, daterat 2015-12-15, framgår att granskningen beskriver 

kommunens näringslivsarbete och företagsklimat på ett bra och rättvisande sätt. Vidare 

framhålls att det skett en strategisk utveckling av kommunens uppföljningsprocess av mål 

och indikatorer sedan de styrdokument som analyserades i granskningen togs fram. Det 

framhålls att implementeringen av Stratsys anses ersätta utvecklingsprogrammet som 

tjänat ut sin roll varför näringslivsenheten rekommenderar kommunstyrelsen att avveckla 

det vid utgången av 2015. Genom Stratsys redovisas information om verksamhet, 

måluppfyllelse och effekter två gånger per år varpå näringslivsenheten anser att någon 

särskild uppföljning av utvecklingsprogrammet inte är nödvändig. 

I samband med att yttrandet antogs beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt kommun-

chefen att arbeta fram en övergripande strategi för kommunens näringslivsarbete, som 

ska gälla från 2017. 

3.2. Hantering av identifierade brister 

Har åtgärder vidtagits för att komma tillrätta med de brister som identifierades i tidigare 
granskning? 

Vilka orsaker finns till att beslutade åtgärder eventuellt inte har vidtagits? 

3.2.1. Iakttagelser 

I intervju med kommunstyrelsens presidium samt företrädare för tillväxtförvaltningen 

framkommer att kommunstyrelsens beslut att låta ta fram en övergripande näringslivsstra-

tegi inte har genomförts. Näringslivsarbetet har istället utgått från kommunfullmäktiges 

”Utvecklingsstrategi vision 2025” och kommunens ”Besöksplan”. Vidare framkommer att 

chefspositionen inom näringslivsenheten har varit vakant under en längre period vilket 

enligt respondenterna har påverkat kommunens näringslivsarbete negativt. Det framhålls 

även att styr- och ledningssystemet Stratsys var relativt nytt i kommunen och inte funge-

rade ändamålsenligt vid tidpunkten för granskningen. Sedan dess har kommunens styr-

modell reviderats vid två tillfällen, dels i september 2017 och dels i februari 2019 då 

kommunfullmäktige beslutade om den nuvarande styrmodellen. Det beslutades att den 
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nya styrmodellen skulle införas successivt under 2019 och börja gälla fullt ut från och med 

2020. 

I dokumentet ”Styrmodell för ledning och styrning”, som beskriver den nya styrmodellen, 

anges att styrning och ledning inom kommunen ska baseras på tillit och inte leda till 

ökade krav på detaljerad planering och uppföljning av verksamheterna. Planering och 

uppföljning av mer operativ karaktär ska hanteras inom verksamheten utan krav på 

dokumentation. Det framgår att det övergripande syftet med den nya styrmodellen är att 

visa en gemensam struktur och gemensamma arbetssätt för styrning och ledning av 

kommunen och dess verksamheter. I samband med implementeringen av den nya styr-

modellen har kommunen genomfört ett arbete med att ta fram nya fullmäktigemål samt 

nya nämndmål som ska gälla från och med 2020 då kommunens utvecklingsstrategi 

sträcker sig till och med 2019.  

I intervju med kommunstyrelsens presidium framkommer att åtgärder vidtagits inom olika 

områden för att förbättra förutsättningarna för det lokala näringslivet, däribland justeringar 

av översiktsplanen, förbättrad kollektivtrafik, tillhandahållande av industritomter och ett 

utökat bostadsbyggande. Vidare framkommer att kommunstyrelsen sedan 2015 har ut-

vecklat olika former av dialogmöten där de möter företagare och diskuterar utvecklingen i 

Lindesberg. Det uppges även att handläggningstiden avseende bygglov har förkortats, 

men att verksamheten fortfarande har utmaningar vad gäller hög personalomsättning vil-

ket över tid påverkar både handläggningstiden och servicen negativt.  

3.3. Kommunens nuvarande näringslivsarbete 

Hur fungerar kommunens näringslivsverksamhet 2019? 

3.3.1. Iakttagelser 

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2016 om en ny Vision 2025, Utvecklingsstrategi 

2017–2019, där kommunens långsiktiga inriktning anges: "Lindesbergs kommun ska ge-

nom nydanande insatser, byggda på tradition och erfarenhet, vara det naturliga valet för 

näringsliv och boende i Bergslagen och angränsande delar av Mälardalen. Lindesberg - 

Bergslagens själ". Kommunfullmäktige har i utvecklingsstrategin 2017-2019 antagit tio 

inriktningsmål som syftar till att förverkliga visionen. Inriktningsmålen är fördelade till 

nämnderna som bryter ned målen till nämndmål. Verksamheterna inom nämndens för-

valtning bryter vid behov ner nämndernas mål till verksamhetsmål och kopplar aktiviteter 

till målen. Kopplat till aktiviteterna anges målvärden för att kunna bedöma måluppfyllel-

sen.  

Utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål har kommunstyrelsen antagit 13 nämndmål för 

tillväxt 2019. Av dokumentet ”Nämndernas Mål och budget 2019 Vp 2020-2021” framgår 

bland annat följande mål för tillväxt som har en koppling till näringslivsarbetet:  

• Medborgarna upplever ett gott bemötande, tydlighet och tillgänglighet i kontakter 

med Tillväxtförvaltningens verksamheter. 

• Tillväxtförvaltningen verkar för att skapa mötesplatser för näringslivet i Lindes-

bergs kommun. 
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• Tillväxtförvaltningen verkar för att erbjuda våra besökare en innehållsrik vistelse i 

Lindesbergs kommun 

• Tillväxtförvaltningen verkar för en attraktiv livsmiljö där kommuninvånarna är del-

aktiga och kan påverka sitt närsamhälle i form av lokalutveckling. 

• Tillväxtförvaltningen erbjuder yrkesutbildningar utifrån arbetsmarknadens behov. 

Till varje mål finns en eller flera indikatorer angivna, exempelvis antal nystartade företag 

per 1000 invånare och företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs ranking. För flertalet indi-

katorerna saknas angivna målvärden.  

I ”Nämndernas verksamhetsberättelse januari till augusti 2019” framkommer att kommu-

nens e-tjänsteportal lanserade i juni 2019. Arbetet uppges ha varit omfattande men 

syftar till att i ett längre perspektiv skapa större möjligheter för kommunens medbor-

gare och förhoppningsvis förkorta vissa handläggningstider. Vidare framkommer att 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har en ny tydligare prioritering av bygglovsären-

den vilket har resulterat i aningen längre handläggningstider på bygglov, men att hand-

läggningstiden fortsatt är låg (4,8 veckor) och bättre än målvärdet (5 veckor). Det framgår 

också att Samhällsbyggnad Bergslagen har ett gemensamt servicecenter för att öka till-

gängligheten för kunderna, men att samarbetet mellan förbund och förvaltning behöver 

utvecklas och förbättras. Av verksamhetsberättelsen framgår också att nämndens mål för 

kundnöjdhet inte nås. Som utvecklingsåtgärder anges bland annat ökad tillgänglighet, 

bättre information och ökat kundfokus. 

Vidare framkommer att tillväxtförvaltningen under det första halvåret av 2019 har präg-

lats av förändringsarbete. Det anges att enheterna, precis som de andra verksamheterna 

i kommunen, har arbetat med att definiera sina grunduppdrag utifrån den nya styrmo-

dellen. Det anges även att samarbetet mellan förvaltningen och samhällsbyggnads-

nämnden Bergslagen måste fortsätta att utvecklas för att kunna vara en kommun med 

ett gott näringslivsklimat. Majoriteten av målen för tillväxt följs upp per helår och därför 

framgår inget utfall för målen efter det första halvåret i verksamhetsberättelsen. 

I intervju beskrivs näringslivsenheten ha sett över sin verksamhet och bland annat kartlagt 

samtliga pågående projekt, men saknar för tillfället en verksamhetsplan för 2020. Vidare 

framkommer att samverkan mellan näringslivsenheten och övriga verksamheter som ar-

betar med myndighetsutövning har förbättrats. Numera genomförs delar av arbetet i pro-

jektform kring gemensamma utmaningar vilket ska bidra till ett bättre samarbete mellan 

olika professioner. Som exempel nämns att det har utvecklats en ny mötesstruktur kring 

mark- och exploateringsfrågor. Det framhålls också att det pågår ett arbete för att skapa 

”en väg in” i kommunen vilket ska underlätta för enskilda arbetstagare och företag. Därut-

över uttrycks ett stort behov av att renodla uppdraget och de uppgifterna som åligger nä-

ringslivsenheten. Detta för att skapa en mer effektivt näringslivsutveckling och förbättra 

relationerna mellan näringslivsenheten och andra förvaltningar i kommunen. 

I intervju framhålls även att kommunen har flertalet goda samarbeten med det lokala nä-

ringslivet sedan flera år tillbaka. Som exempel nämns att en ny industriteknisk vuxenut-

bildning har startat upp på grund av ett mångårigt samarbete inom ramen för vuxenutbild-
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ningens Kompetensråd. Samtidigt framhålls att samverkan med det lokala näringslivet 

behöver förbättras ytterligare och att näringslivsenheten arbetar aktivt med detta. Som 

exempel nämns att man har etablerat fyra specifika mötesplatser (servicepunkter) på 

olika orter i kommunen för att få ett tätare samarbete mellan kommunen och olika aktörer. 

Näringslivsenheten sänder även ut ett nyhetsbrev per mail till företag, politiker och tjäns-

temän som är intresserade av kommunens näringslivsarbete.  

I intervju med kommunstyrelsens presidium framkommer att uppföljningen och utvärde-

ringen av de enskilda insatserna som genomförs kan förstärkas för att säkerställa att 

kommunen gör rätt saker. Det framhålls också att kommunen måste förbättra sitt externa 

kommunikationsarbete och påvisa vilka insatser som görs för att förbättra det lokala före-

tagsklimatet.  

Sveriges kommuner och regioners servicemätning Insikt1 

I SRK:s undersökning som genomfördes 20182 deltog sammanlagt 171 kommuner. I den 

samlade NKI-mätningen för samtliga myndighetsområden var det genomsnittliga resulta-

tet i landet 72. Lindesbergs kommun fick ett resultat på 70 och därmed hamnade på plats 

127 av de 171 kommuner som deltog i hela landet. Resultatet är fyra poäng bättre än 

2017 men något sämre än resultatet 2015 (73 poäng) och 2016 (72 poäng), vilket ses i 

diagrammet nedan som visar kommunens utveckling över tid. Diagrammet visar även att 

bygglov är det myndighetsområde där kommunen fått lägst poäng de senaste fem åren. 

Diagram 1: Nöjd-kund-index, 2014-20183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Insikt är Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) servicemätning av kommuners myndighetsutövning och är tänkt att 

fungera som ett verktyg för kommuner i arbetet med att skapa ett bättre företagsklimat. SKR genomför undersökningen 

med hjälp av enkäter som enkäter som skickas till kunder (företagare, privatpersoner med flera) som haft ett avslutat myn-

dighetsärende med kommunen under mätåret. Undersökningen är upplagd enligt analysmodellen Nöjd-Kund-Index och 

värderar resultaten på en skala mellan 0 till 100, där 0 är det lägsta värdet och 100 är det högsta värdet. I undersökningen 

ingår myndighetsområdena brandtillsyn, bygglov, markupplåtelser, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Under-

sökningen utgår från följande faktorer: tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. 

2 Resultaten för 2019 års mätning kommer att offentliggöras den 22 april 2020. 
3 Summan 0 i diagrammet innebär att det saknas ett värde för det specifika året. För myndighetsområdet ”serveringstill-
stånd” saknas värden för samtliga år och området är därför exkluderat från diagrammet.  
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Svenskt Näringslivs företagsranking4 

I 2019 års ranking hamnade Lindesbergs kommun på plats 289 av 290 kommuner, vilket 

innebär att kommunen tappade 20 placeringar jämfört med 2017. Den kommun som 

hamnar högst på rankingen av kommunerna i Region Örebro län är Lekebergs kommun 

som hamnar på plats 21. I tabellen nedan ses kommunens utveckling i Svenskt Närings-

livs ranking över tio år.  

Tabell 1: Resultat för Lindesbergs kommun, lokalt företagsklimat, 2009-2019 

Årtal 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Resultat 
 

269 

 

264 

 

274 

 

278 

 

279 

 

279 

 

260 

 

225 

 

238 

 

269 

 

289 

Vartannat år innefattar undersökningen även förtroendevalda politikers attityder till före-

tagsklimatet. Resultatet från 2019 års enkät visar att åsikterna om Lindesbergs företags-

klimat skiljer sig åt mellan företagarna och politikerna (se bild 2 i bilaga 2). Företagarna 

ger Lindesbergs kommun ett sammanfattande betyg på 2,76, på en skala mellan 1-6 där 

6 är bäst, medan politikerna ger kommunen det sammanfattande betyget 4,14.  

En nedbrytning av enkätresultatet från 2019 visar att kommunen har försämrat sina posit-

ioner inom samtliga enkätområden. De områden som har försämrats mest är skolans atti-

tyder till företagande, sammanfattande omdöme, kommunpolitikernas attityder till företa-

gande, konkurrens från kommunen samt vägnät, tåg- och flyg (se bild 3 i bilaga 2). Vidare 

framgår att kommunen har förbättrat sin placering i två av sex delrankingar som baseras 

på statistik från SCB och UC (se bild 4 i bilaga 2). De förbättrade faktorerna är entrepre-

nader5 och kommunalskatt6.  

I intervju framkommer att näringslivschefen har redogjort för rankingresultaten från både 

Svenskt Näringsliv och SKR i olika sammanhang, däribland fördrag för kommunstyrelsen, 

tillväxtutskottet, handelskammaren Bergslagen samt branschrådet för tillverkande industri. 

Efter redogörelsen beslutade kommunstyrelsen att införa information om kommunens 

näringslivsarbete som en stående informationspunkt på styrelsens möten samt att politi-

kerna ska genomgå en utbildning som handlar om vad det innebär att vara en företags-

vänlig kommun.  

 

 

 

4 Svenskt Näringsliv sammanställer sedan 2001 en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med 

rankingen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag. Enkäten innehåller frågor inom nio 

områden, däribland attityder till företagande, kommunens dialog och information, kommunens myndighetsutövning samt 

kompetensförsörjning och infrastruktur. 2019 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från 30 627 företagare. I 

den sista tredjedelen väger Svenskt Näringsliv även in statistiska faktorer från Sveriges statistiska centralbyrå (SCB) och 

UC.  

5 Entreprenader visar andelen av den kommunala verksamheten som köps in från privata företag, föreningar och stiftelser i 
förhållande till den totala kostnaden för kommunens verksamhet. Genom att kommuner köper varor och tjänster av företa-
gen undviks osund konkurrens från kommunen och näringslivet stärks. 

6 Den skattesats som används i Svenskt Näringslivs ranking är kommunal- och landstingsskatt. 
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Sammanfattande bedömning 
Denna uppföljande granskning syftar till att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt att 

revisorernas synpunkter till följd av genomförd granskning har hanterats av berörda 

nämnder, utifrån nedanstående: 

• Hur togs granskningens resultat/synpunkter emot av kommunstyrelsen? 

• Har åtgärder vidtagits för att komma tillrätta med de brister som identifierades i 

tidigare granskning? 

• Vilka orsaker finns till att beslutade åtgärder eventuellt inte har vidtagits? 

• Hur fungerar kommunens näringslivsverksamhet 2019? 

Efter genomförd granskning bedömer vi att kommunstyrelsen inte i tillräcklig utsträckning 

har säkerställt att revisorernas synpunkter till följd av tidigare granskning har hanterats av 

berörda nämnder. Vi bedömer att näringslivsarbetet i kommunen fortsatt är i stort behov 

av utveckling. Därtill bedömer vi att det är otillfredsställande att kommunstyrelsen inte 

agerat i högre utsträckning med tanke på den tidigare granskningen från 2015 och den 

låga nivå i rankingen av det lokala företagsklimatet som Lindesbergs kommun haft i över 

10 år. 

Vår rekommendation kvarstår att kommunstyrelsen bör skaffa sig tillräcklig kunskap om 

resultat och effekter av kommunens genomförda insatser kvarstår. Lindesbergs kommun 

har de senaste 10 åren legat mycket lågt i Svenskt näringslivs ranking. Under hösten 

nådde kommunen den lägsta placeringen under denna period, som den kommun som 

enligt rankingen har näst sämst näringslivsklimat i landet.  

Vår bedömning bygger på nedanstående iakttagelser: 

Vi bedömer att granskningen i huvudsak togs emot väl av kommunstyrelsen som delade 

den problembeskrivning som granskningen gav. När det gäller de konkreta rekommendat-

ioner som lämnades i granskningen noterar vi att förändringar i sättet att styra och följa 

upp verksamheten anfördes från kommunstyrelsens sida. Dessa förändringar, en över-

gång till Stratsys, menade styrelsen skulle motsvara rekommendationerna rörande över-

gripande strategidokument inom näringslivsområdet, samt skulle underlätta framtida upp-

följning och utvärdering av arbetet. Kommunstyrelsen fattade vidare ett beslut om upp-

drag för kommunchefen. Uppdraget att ta fram en övergripande strategi för kommunens 

näringslivsarbete har inte genomförts.  

I granskningen framkommer att åtgärder har vidtagits inom flertalet områden för att för-

bättra förutsättningarna för det lokala näringslivet, däribland justeringar av översiktspla-

nen, förbättrad kollektivtrafik, tillhandahållande av industritomter och ett utökat bostads-

byggande. Det framkommer dock att den externa kommunikationen samt uppföljningen 

och utvärderingen av de enskilda insatserna behöver förbättras.  
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Bilaga 1 – Dokumentförteckning 
 

Arbetsordning för kommunstyrelsens beredning för lokal utveckling, antagen av KS § 

26/2015. Gäller från och med 2015-02-01. 

Besöksplan Lindesberg, fastställt av kommunstyrelsen 2016-11-29 § 219/2016, gäller till 

och med 2020-12-31. 

Delårsrapport januari-augusti 2019. Dnr: KS 2019-267-10. 

Kommunstyrelsens reglemente, antaget av KF § 236/2014 och gäller från och med 2015-

01-01. 

Lokalt företagsklimat, ranking 2019, Svenskt Näringsliv, september 2019. 

Nämndernas mål och budget 2019 Vp 2020-2021 Tillväxt. Dnr: KS 2018/148-11. 

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-augusti 2019 tillväxtförvaltningen. Dnr: KS 

2019-267-6. 

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-augusti 2019. Dnr: KS 2019-267-9. 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 25 februari 2019, §1/19 Dnr: KS 

2017/335, Styrmodell för ledning och styrning. 

Revisionsrapport, Granskning av näringslivsverksamheten, Lindesbergs kommun 2015. 

Styrmodell för ledning och styrning, fastställt av kommunfullmäktige 2019-01-28, doku-

mentet gäller till och med 2024. 

Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2017-2019, Version 2016-04-27, Fastställt av: Kom-

munfullmäktige KF § 74 2016-05-24, gäller till och med 2019. 

Verksamhetsplan 2020 Tillväxt, Dnr: KS 2019-138-29. 

Öppna jämförelse företagsklimat (insikt), SKR 2018. 
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Bilaga 2 – Svenskt Näringslivs 
företagsranking 2019 
 

Bild 1: Sammanfattande omdöme av företagsklimatet 2002-2019, Sverige kontra Lindesbergs kommun (skala 

1-6 där 6 är bäst) 

 

Bild 2: Sammanfattande omdöme av företagsklimatet, Lindesbergs kommun 2002-2019, företagare kontra 

politiker (skala 1-6 där 6 är bäst) 
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Bild 3: Ranking enkätsvaren, Lindesbergs kommun 2002-2019 med fokus 2019 

 

Bild 4: Ranking statistik från SCB och UC, Lindesbergs kommun 2002-2019 
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Tobias Bjöörn, uppdragsledare  Henrik Fagerlind, projektledare 

 

 

 

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

drag av revisorerna i Lindesbergs kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av pro-

jektplan från den 21 oktober 2019. 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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 Näringslivsenheten 
Charlotte Lindström 
 0581-812 03 
charlotte.lindstrom@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 
 

Frövi verksamhetsområde 

Förslag till beslut 

Tillväxtförvaltningen förslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

 Kommundirektören undertecknar avsiktsförklaring mellan 
Lindesbergs kommun, Örebro regionen och Trafikverket gällande 
byggnation av järnväg inom område för Frövi verksamhetsområde. 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförbundet har i enlighet med Översiktsplanen och den 
fördjupade översiktsplanen för Frövi arbetat fram förslag på detaljplan/er för 
verksamheter i Frövi. Parallellt har dialog med Trafikverket löpande 
genomförts gällande möjligheterna att ansluta verksamhetsområdet till Frövi 
bangård via ett industrispår. Då Trafikverket avser att planera för en 
ombyggnation av bangården i Frövi har frågan aktualiserats huruvida 
kommunens verksamhetsområde och Trafikverkets ombyggnation kan 
samordnas. Tillsammans med Regionen i Örebro län har kommunen och 
Trafikverket enats om en trafiklösning som innebär att Trafikverket kan 
uppnå önskade funktionslösningar på bangården genom att förlägga delar av 
infrastrukturen inom det område som detaljplaneläggs för verksamheter i 
Frövi. 

För att Trafikverket ska kunna starta sin planprocess med järnvägsplan, 
behöver ingående parter underteckna en avsiktsförklaring.  

För mer detaljerad information se bifogat bildspel från informationen den 10 
mars 2020. 

Ärendets beredning 

Näringslivsenheten har tillsammans med representanter från 
samhällsbyggnadsförbundet, samhällsbyggnadsförvaltningen och 
ekonomienheten berett ärendet. 

Samverkansmöten med Trafikverket och Regionen har skett kontinuerligt 
under 2019-2020. 

Kommunens Näringsliv har varit en part i den löpande dialogen.  Delaktiga 
aktörer har uttalat ett intresse av att etablera sig i det planerade 
verksamhetsområdet med tillhörande industrispår. 

Magnus Sjöberg Charlotte Lindström 
Förvaltningschef Handläggare 
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För åtgärd: 

Näringslivschefen 
Infrastrukturansvarig. 

För kännedom: 

Per Lilja Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
Mark och exploateringsingenjören, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen 
Bram Corthals, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
Controller 
 
Bilagor: 

Bildspel från information den 10 mars 2020. 
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 Kommunledningskontoret 
Anette Persson 
 0581-810 32 
anette.persson@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 
 

Budget 2021 Verksamhetsplan VP 2022-2023 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
1. Budget för reinvesteringar år 2021 antas 
2. Budget för investeringsprojekt som är påbörjade år 2020 och sträcker 

sig över år 2021 antas 
3. Finansiering sker ur det egna kapitalet 

 
Ärendebeskrivning 

Enligt Styrning- och ledningssystem för kommunkoncernen ska 
kommunstyrelsen varje år besluta om årshjul för planering och uppföljning. 
Det innefattar arbetet med grunduppdrag, kvalitetsfaktorer samt 
utvecklingsområden och budget, helårs- och delårsredovisning, 
internkontroll, samt andra uppföljningar som kommunstyrelsen gör för att 
fullgöra sin uppsiktsplikt. 

Kommunstyrelsen antog årshjulet för 2020 på beslutande kommunstyrelse 
2019-11-26.  

Enligt årshjulet så skulle investeringsbudgeten beslutats i kommunstyrelsen i 
maj och kommunfullmäktige i juni och driftbudgeten på beredande 
kommunstyrelse i juni och beslutande kommunstyrelse i oktober och 
kommunfullmäktige i november. Men på grund av Coronapandemin och 
genom de stora ekonomiska osäkerheter som råder så är budgetprocessen 
gällande driftbudgeten framskjuten för beredning i september och beslut i 
kommunfullmäktige i november alternativt i december. 

Den 30 april hade kommunstyrelsen i budgetgenomgång utifrån nuläget och 
ny skatteprognos per 29 april 2020 samt genomgång av investeringbehovet. 
Förslag utifrån mötet blev att reinvesteringar för år 2021 och påbörjade 
projekt år 2020 och som sträcker sig över år 2021 ska beslutas i 
kommunstyrelsen 19 maj och kommunfullmäktige 8 juni 2020.  

Nyinvesteringar, inventarier för 2021-2025 samt reinvesteringar för åren 
2022–2025 hanteras i budgetprocessen under hösten i samband med 
driftbudgeten. Förslag till finansiering är att det sker ur det egna kapitalet. 
Summan för reinvesteringar år 2021 och påbörjade projekt år 2020 är 71,6 
Mnkr och framgår i detalj enligt bilaga. 

Gunilla Sandgren Anette Persson 
Ekonomichef Controller 

Bilagor: 

Verksamhetsplan 2021-2023 
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Investeringar per projekt 

Projekt 2021 2022 2023 2024 2025 Driftkostnad 

Samhällsbyggnadsförbundet       

GATA       

Ombyggnad Kristinavägen               11,0             11,0   

Reinvesteringar underhåll gator och 
vägar 

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

Reinvesteringar trafik och 
tillgänglighet 

0,6 0,8 0,8 0,9 0,9  

Reinvesteringar väg och 
gatubelysning 

3,6 2,2 2,3 2,4 2,5 - 40 tkr/år 

Sandfickor 0,3 0,3     

Reinvesteringar vägbelysning 
Ramsberg 

1,5 1,0    - 50 tkr/år 

Reinvesteringar broar/vägtrummor 2,5 4,0 3,0 2,0 1,0  

Totalt gata 12,7 13,0 21,8 22,0 10,1  

       

PARK       

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

Totalt park 1,0 0,6 1,1 0,6 1,1  

       

IDROTT       

Reinvesteringar 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5  

Kylanläggning Råsshallen 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0  

Totalt idrott 1,4 1,4 1,5 1,5 5,5  

       

Totalt 
Samhällsbyggnadsförbundet 

15,4      15,0            24,4            24,1            16,7  

       

VATTEN OCH AVLOPP       

Lindesbergs reningsverk 2,0 50,0 50,0 50,0   

Mindre ledningsarbeten och 
dagvatten 

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

Mindre va-anläggningar 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0  

Reservvattenledning Lindesberg-Nora 8,5 15,0     

Rya vattenverk 22,0      

VA-förnyelse Kristinavägen  2,0 8,0    

Vattentornet Hagaberg tätskikt     10,0  

 

Totalt Vatten och avlopp 45,5 80,0 72,0 64,0 24,0  
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Projekt 2021 2022 2023 2024 2025 Driftkostnad 

Busshållsplatser 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

Gång- cykelväg Siggebohyttevägen 1,1      

Bussangöring 
Brotorpsskolan/Lindbackaskolan 

      

Utgift 6,6      

Inkomst 1,7      

Netto 4,9      

       

Vändplan Guldsmedshyttan       

Utgift 5,6      

Inkomst 1,4      

Netto 4,2      

       

Totalt Tillväxtförvaltningen 10,7 0,5 0,5 0,5 0,5  

       

Totalt investeringar 71,6 95,5 96,9 88,6 41,2  
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 Arbetsmarknadsenheten 
Zila Conejeros 
 0581-816 50 
zila.conejeros@lindesberg.se 
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Tillväxtutskottet 
 

Äskande av medel till handledare för ferieungdomar 2020 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta om att bevilja 150 000 kronor 
till arbetsmarknadsenheten, i syfte att avlöna två (2) handledare som kan 
handleda ungdomar under perioden 8 juni till och med 14 augusti. 
 
Ärendebeskrivning 

Arbetsmarknadsenheten samordnar feriejobb för ungdomar i Lindesbergs 
kommun. Under 2020 har vi en budget för 160 ungdomar och har fått statliga 
medel för ytterligare 50 platser, sammanlagt 210 platser. 
 
I och med Covid-19 och rådande läge, behöver vi tänka på ett annat sätt kring 
de kommunala platser som erbjuds. Bland annat kan vi inte ha ferieungdomar 
inom äldre- och barnomsorgen. För att kunna bereda fler platser, vill 
arbetsmarknadsenheten utöka samarbetet med bland andra SBB, Röda 
Korset, Erikshjälpen med flera för att ta fram ytterligare ferieplatser.  
 
För att skapa dessa förutsättningar, behövs ytterligare handledare samt 
fordon. Arbetsmarknadsenheten vill därför äska om 150 000 kronor för att 
avlöna två arbetshandledare. Pengarna ska även kunna täcka 
omkostnader för fordon och drift. 
 
För att kunna erbjuda så många unga som möjligt ett feriejobb och samtidigt 
undvika placering inom verksamheter där det finns risk för smittspridning, 
behöver vi skapa fler feriejobb. 
 
Konsekvenser 

Det medför en merkostnad för kommunen. 
Positiva konsekvenser är att ungdomarna får ett meningsfullt feriearbete. Vi 
samverkar även med ideella organisationer som arbetar mycket med att 
stötta riskgrupper och övriga samhället under rådande epidemi. 

Magnus Sjöberg Zila Conejeros 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Arbetsmarknadsenheten 

För kännedom: 

Socialförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen, Tillväxtförvaltningen, 
Samhällsbyggnad Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum:  

Tillväxtutskottet 2020-05-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU §28/20   Dnr: KS 2020/18 

 

Äskande av medel till handledare för ferieungdomar 

2020 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta om att 
bevilja 150 000 kronor till arbetsmarknadsenheten, i syfte att 
avlöna två (2) handledare som kan handleda ungdomar under 
perioden 8 juni till och med 14 augusti. Finansiering ska ske ur 
kommunstyrelsens oförutsedda. 
 

Tillväxtutskottet uppdrar till förvaltningschefen att utreda 
möjligheter samt för- och nackdelar med sommarskola som 
feriearbete. 
 
Ärendebeskrivning 

Arbetsmarknadsenheten samordnar feriejobb för ungdomar i 
Lindesbergs kommun. Under 2020 har vi en budget för 160 
ungdomar och har fått statliga medel för ytterligare 50 platser, 
sammanlagt 210 platser. 
 
I och med Covid-19 och rådande läge, behöver vi tänka på ett 
annat sätt kring de kommunala platser som erbjuds. Bland annat 
kan vi inte ha ferieungdomar inom äldre- och barnomsorgen. 
För att kunna bereda fler platser, vill arbetsmarknadsenheten 
utöka samarbetet med bland andra SBB, Röda Korset, 
Erikshjälpen med flera för att ta fram ytterligare ferieplatser.  
 
För att skapa dessa förutsättningar, behövs ytterligare 
handledare samt fordon. Arbetsmarknadsenheten vill därför 
äska om 150 000 kronor för att avlöna två arbetshandledare. 
Pengarna ska även kunna täcka omkostnader för fordon och 
drift. 
 
För att kunna erbjuda så många unga som möjligt ett feriejobb 
och samtidigt undvika placering inom verksamheter där det 
finns risk för smittspridning, behöver vi skapa fler feriejobb. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

Tillväxtutskottet beslutar om att bevilja 150 000 kronor till 
arbetsmarknadsenheten, i syfte att avlöna två (2) handledare 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 15 (22) 
 Sammanträdesdatum:  

Tillväxtutskottet 2020-05-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

som kan handleda ungdomar under perioden 8 juni till och med 
14 augusti. 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår ändring av 
förvaltningens förslag  
 
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta om att 
bevilja 150 000 kronor till arbetsmarknadsenheten, i syfte att 
avlöna två (2) handledare som kan handleda ungdomar under 
perioden 8 juni till och med 14 augusti. Finansiering ska ske ur 
kommunstyrelsens oförutsedda. 
 
Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår att tillväxtutskottet 
uppdrar till förvaltningschefen att utreda möjligheter samt för- 
och nackdelar med sommarskola som feriearbete. 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande föreslår följande beslutsgång. 
 
Först behandlas förvaltningens förslag med Irja Gustafsson (S) 
ändringsförslag och därefter behandlas Irja Gustafsson (S) 
tilläggsförslag. 
 
Tillväxtutskottet godkänner beslutsgången. 
 
Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt 
förvaltningens förslag med Irja Gustafsson (S) ändringsförslag 
och finner att förslaget godkänns. 
 
Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt Irja 
Gustafsson (S) tilläggsförslag och finner att förslaget godkänns. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Arbetsmarknadsenheten 
Förvaltningschefen 
 
För kännedom: 

Socialförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen, 
Tillväxtförvaltningen, Samhällsbyggnad Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum:  

Tillväxtutskottet 2020-05-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU §28/20   Dnr: KS 2020/18 

 

Äskande av medel till handledare för ferieungdomar 

2020 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta om att 
bevilja 150 000 kronor till arbetsmarknadsenheten, i syfte att 
avlöna två (2) handledare som kan handleda ungdomar under 
perioden 8 juni till och med 14 augusti. Finansiering ska ske ur 
kommunstyrelsens oförutsedda. 
 

Tillväxtutskottet uppdrar till förvaltningschefen att utreda 
möjligheter samt för- och nackdelar med sommarskola som 
feriearbete. 
 
Ärendebeskrivning 

Arbetsmarknadsenheten samordnar feriejobb för ungdomar i 
Lindesbergs kommun. Under 2020 har vi en budget för 160 
ungdomar och har fått statliga medel för ytterligare 50 platser, 
sammanlagt 210 platser. 
 
I och med Covid-19 och rådande läge, behöver vi tänka på ett 
annat sätt kring de kommunala platser som erbjuds. Bland annat 
kan vi inte ha ferieungdomar inom äldre- och barnomsorgen. 
För att kunna bereda fler platser, vill arbetsmarknadsenheten 
utöka samarbetet med bland andra SBB, Röda Korset, 
Erikshjälpen med flera för att ta fram ytterligare ferieplatser.  
 
För att skapa dessa förutsättningar, behövs ytterligare 
handledare samt fordon. Arbetsmarknadsenheten vill därför 
äska om 150 000 kronor för att avlöna två arbetshandledare. 
Pengarna ska även kunna täcka omkostnader för fordon och 
drift. 
 
För att kunna erbjuda så många unga som möjligt ett feriejobb 
och samtidigt undvika placering inom verksamheter där det 
finns risk för smittspridning, behöver vi skapa fler feriejobb. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

Tillväxtutskottet beslutar om att bevilja 150 000 kronor till 
arbetsmarknadsenheten, i syfte att avlöna två (2) handledare 
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 Sammanträdesdatum:  

Tillväxtutskottet 2020-05-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

som kan handleda ungdomar under perioden 8 juni till och med 
14 augusti. 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår ändring av 
förvaltningens förslag  
 
Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta om att 
bevilja 150 000 kronor till arbetsmarknadsenheten, i syfte att 
avlöna två (2) handledare som kan handleda ungdomar under 
perioden 8 juni till och med 14 augusti. Finansiering ska ske ur 
kommunstyrelsens oförutsedda. 
 
Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår att tillväxtutskottet 
uppdrar till förvaltningschefen att utreda möjligheter samt för- 
och nackdelar med sommarskola som feriearbete. 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande föreslår följande beslutsgång. 
 
Först behandlas förvaltningens förslag med Irja Gustafsson (S) 
ändringsförslag och därefter behandlas Irja Gustafsson (S) 
tilläggsförslag. 
 
Tillväxtutskottet godkänner beslutsgången. 
 
Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt 
förvaltningens förslag med Irja Gustafsson (S) ändringsförslag 
och finner att förslaget godkänns. 
 
Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt Irja 
Gustafsson (S) tilläggsförslag och finner att förslaget godkänns. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Arbetsmarknadsenheten 
Förvaltningschefen 
 
För kännedom: 

Socialförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen, 
Tillväxtförvaltningen, Samhällsbyggnad Bergslagen 
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 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 
 

Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen 

kvartal 4 2019 

Förslag till beslut 

Redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 4 2019 överlämnas till 
kommunfullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen som stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS). Om ett beslut inte verkställts inom tre 
månader ska kommunerna rapportera detta till IVO. Kommunerna 
rapporterar kvartalsvis. Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta 
oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas kan myndigheten ansöka om 
utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten 
 

Henrik Arenvang Ellinor Halldan 
Kommundirektör Handläggare 

 

För kännedom: 

Socialnämnden 
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 Sammanträdesdatum:  

Socialnämnden  2020-03-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §21/20   Dnr: SN 2020/11 

 

Ej verkställda beslut kvartal 4 2019 
 

Beslut 

 

Sammanställningen avseende ej verkställda beslut kvartal 4 år 
2019 delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

 
Ärendebeskrivning 

Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen som stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS). Om ett beslut inte 
verkställts inom tre månader ska kommunerna rapportera detta 
till IVO. Kommunerna rapporterar kvartalsvis. Om IVO bedömer 
att den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska 
verkställas kan myndigheten ansöka om utdömande av en 
särskild avgift hos förvaltningsrätten 

 
Förvaltningens förslag till beslut 

 

Sammanställningen avseende ej verkställda beslut kvartal 4 år 
2019 delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
_____ 
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Ej verkställda beslut - Kvartal 4 2019 (Socialnämnd) 
Område Ej verkställda beslut Mä

n 
Q4 

Kvinno
r Q4 

Anta
l Q4 

Anta
l Q3 

Anta
l Q2 

Anta
l Q1 

Anta
l Q4 
201
8 

Kommenta
r 

Funktionsstö
d  

Avlösare (LSS)  0 0 0 0 0 1 0  

Bostad med särskild 
service (LSS)  

0 0 0 1 2 5 5  

Daglig verksamhet 
(LSS)  

1 0 1 2 2 1 0  

Dagverksamhet (SoL)  0 0 0 0 0 0 0  

Kontaktperson (LSS)  3 3 6 10 11 7 7  

Ledsagare (LSS)  0 0 0 0 0 1 0  

Stödfamilj (LSS)  0 1 1 1 2 1 1  

Återrapporterade 
ärenden, som blivit 
inrapporterade även 
föregående kvartal  

2 2 4 4 6 8 7  

Beslut 
verkställda/avslutade 
inom kvartalet  

3 0 3 10 5 5 2  

Korttidstillsyn för 
skolungdom över 12 år 
(LSS)  

0 0 0 0 0 0 0  

Korttidsboende (LSS)  0 0 0 0 0 0 2  

Individ och 
familjeomsor
g  

Boendestöd  0 0 0 0 0  1  

Ekonomiskt bistånd  0 2 2 1 1 1 0  

Familjehemsplaceringa
r  

0 0 0 0 0 0 0  

Kontaktfamilj  0 0 0 0 1 1 1  

Kontaktperson  0 0 0 0 2 1 1  

Kontaktperson 
psykiatri  

0 0 0 0 0 0 1  

Övriga insatser  0 1 1 0 0 0 0  

Återrapporterade 
ärenden, som blivit 
inrapporterade även 
föregående kvartal  

0 0 0 0 1 1 0  

Beslut 
verkställda/avslutade 
inom kvartalet  

0 0 0 2 0 1 1  

Avslutade utan 
verkställighet  

0 1 1 1 0 2 5  

Vård och 
omsorg  

Dagverksamhet  0 0 0 0 0 0   

Gruppboende  2 1 3 2 0 0   

Korttidsboende  0 0 0 0 0 0   

Vårdboende  0 5 5 3 0 0   

Återrapporterade 
ärenden, som blivit 
inrapporterade även 
föregående kvartal  

0 0 0 0 0 0   

KS 2020/95-1



Område Ej verkställda beslut Mä
n 
Q4 

Kvinno
r Q4 

Anta
l Q4 

Anta
l Q3 

Anta
l Q2 

Anta
l Q1 

Anta
l Q4 
201
8 

Kommenta
r 

Beslut 
verkställda/avslutade 
inom kvartalet  

2 3 5 1 0 0   

Hemtjänst  0 0 0 0 0 0   

Trygghetslarm  0 0 0 0 1 0   

Växelvård  0 1 1 0 0 0   
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2020-05-12  KS 2020/124 

 Personalenheten 
Carina Fyrpil 
 0581-810 20 
carina.fyrpil@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 
 

Svar från Lindesbergs kommun gällande Nora kommuns ansökan 

om att ingå i gemensam nämnd för företagshälsa och tolk- och 

översättarservice 

Förslag till beslut 

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta: 

 För sin del godkänna samverkansavtal mellan Region Örebro län, 
Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, 
Lekebergs kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun 
och Nora kommun avseende samverkan angående företagshälsovård 
samt tolk- och översättarservice med giltighet från och med 2020-10-
01. 

 Från samma tidpunkt anta reglemente för den gemensamma nämnden 
för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice. 

 Tidigare samverkansavtal mellan Region Örebro län, Örebro kommun, 
Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lekebergs 
kommun, Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun upphör 
när det nya samverkansavtalet träder i kraft. 

 Tidigare reglemente för den gemensamma nämnden för 
företagshälsovård och tolk- och översättarservice upphör när det nya 
reglementet träder i kraft. 

 Beslutet för sin giltighet förutsätter samstämmiga beslut av 
regionfullmäktige samt kommunfullmäktige i Örebro, Kumla, 
Hallsberg, Laxå, Lindesberg, Lekeberg, Ljusnarsberg och Nora 
kommun. 

 
Ärendebeskrivning 

En begäran från Region Örebro län har inkommit till Lindesbergs kommun. 
Där föreslås ansökan från Nora kommun om att ingå i den gemensamma 
nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice att bifallas 
och att reviderat samverkansavtal och reviderat reglemente för den 
gemensamma nämnden ska fastställas. 

Örebro läns landsting och Örebro kommun inrättade 2005 en gemensam 
nämnd, kallad den gemensamma nämnden för samverkan angående 
företagshälsovård. 2007 tillfördes kommunens tolkförmedling den 
gemensamma nämnden och nämnden antog benämningen gemensam nämnd 
för samverkan angående företagshälsovård samt tolkförmedling. 
Samverkande kommuner har sedan utökats med: Kumla 2009, Hallsberg och 
Laxå 2015, Lindesberg 2016, Ljusnarsberg 2017 och Lekeberg 2018. 
Nämnden benämns den gemensamma nämnden för företagshälsovård och 
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tolk- och översättarservice. Sedan nu även Nora kommun önskar medverka i 
den gemensamma nämnden föreslås att det ingångna avtalet mellen Region 
Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå 
kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun och Lekebergs 
kommun upphör från och med 2020-10-01, då nytt avtal träder i kraft. 
Samtidigt gäller även nytt reglemente för nämnden varvid tidigare reglemente 
upphör att gälla. 

Region Örebro län är som tidigare värdorganisation och den gemensamma 
nämnden ingår i regionens organisation. 

Det föreslås med ändring av tidigare avtal och reglemente att nämnden ska 
bestå av 20 ledamöter och 20 ersättare. Härvid ska ledamöter och ersättare 
utses enligt följande: Region Örebro län 10 ledamöter och  10 ersättare, 
Örebro kommun 2 ledamöter och 2 ersättare, Kumla kommun 2 ledamöter 
och 2 ersättare, Hallsbergs kommun 1 ledamot och 1 ersättare, Laxå kommun 
1 ledamot och 1 ersättare, Lindesbergs kommun 1 ledamot och 1 ersättare, 
Lekebergs kommun 1 ledamot och 1ersättare, Ljusnarsbergs kommun 1 
ledamot och 1 ersättare samt Nora kommun 1 ledamot och 1 ersättare. 

Region Örebro län ska som värdorganisation inneha posten som ordförande 
medan Örebro kommun ska inneha posten som vice ordförande. 

 

Henrik Arenvang Carina Fyrpil 
Kommundirektör Personalchef 

För kännedom: 

Personalchef 

Bilagor: 

Skrivelse från Nora kommun 
Förslag till reglemente 
Förslag till samarbetsavtal 
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SAMVERKANSAVTAL KS 2020/124-6 

 

Bakgrund 

 

Örebro läns landsting, nu Region Örebro län, och Örebro kommun har kommit överens om att 

från och med den 1 januari 2005 inrätta en gemensam nämnd, kallad den gemensamma 

nämnden för samverkan angående företagshälsovård. Till grund för denna samverkan 

träffades ett avtal härom. Genom beslut i landstinget och Örebro kommun tillfördes 2007 

kommunens tolkförmedling den gemensamma nämnden och nämnden antog benämningen 

gemensam nämnd för samverkan angående företagshälsovård samt tolkförmedling. 

Samverkande kommuner har sedan utökats med: Kumla 2009, Hallsberg och Laxå 2015, 

Lindesberg 2016 och Ljusnarsberg 2017 och Lekeberg 2018. Nämnden benämns den 

gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice.  

 

Sedan nu även Nora kommun önskar medverka i den gemensamma nämnden upphör härmed 

det tidigare ingångna avtalet mellan Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, 

Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lindesbergs kommun, Lekebergs kommun och 

Ljusnarsbergs kommun fr.o.m. 2020-10-01, då detta avtal träder i kraft.  

 

Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, 

Lindesbergs kommun Ljusnarsbergs kommun, Lekebergs kommun och Nora kommun, 

gemensamt kallade parterna, träffar därför nu nedanstående avtal om samverkan angående 

företagshälsovård samt tolk- och översättarservice. 

  

Region Örebro län är värdorganisation och den gemensamma nämnden ingår i regionens 

organisation. 

 

 

§ 1 Uppgifter m.m. 

Nämnden har ansvar för företagshälsovård och tolk- och översättarservice (ej teckenspråk) åt 

parterna.  

 

Nämndens verksamhet kommer att drivas genom en särskild förvaltning inom Region Örebro 

län. Förvaltningen består av två skilda verksamheter, dels företagshälsovård (Regionhälsan) 

och dels språktolkning och översättningar (Tolk- och översättarservice). 

Regionhälsan erbjuder konsulttjänster inom arbetsmiljöområdet och arbetslivsinriktad 

rehabilitering i hela Örebro län. Tolk- och översättarservice förmedlar tolk- och 

översättartjänster för kontakter mellan myndigheter och länsinvånare då gemensamt språk 

saknas så att möjlighet till kommunikation tryggas för alla berörda parter. 

 

 

§ 2 Administration 

Region Örebro län skall genom sin förvaltning ha ansvaret för beredning och verkställighet av 

nämndens beslut samt planera och administrera den verksamhet nämnden ansvarar för. 

 

 

§ 3 Äganderätt till egendom och arbetsgivaransvar 

För den verksamhet som skall bedrivas i nämnden skall Region Örebro län vara huvudman 

och äga eller förhyra fastighet, inventarier och annan lös egendom. 

 

Region Örebro län skall vara arbetsgivare för den personal som är anställd i nämndens 

verksamhet. 
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§ 4 Försäkring 

Region Örebro län ansvarar för att egendom och verksamhet har erforderligt 

försäkringsskydd. 

 

 

§ 5 Kostnadsfördelning m.m. 

Var och en av parterna beslutar i vilken utsträckning man vill använda den gemensamma 

nämndens tjänster. När det gäller företagshälsovård fastställer vardera parten årligen den 

budget man avsätter för företagshälsovård. Det fastställda beloppet för företagshälsovård 

betalas månatligen med 1/12. Tolktjänsterna beställs löpande utifrån uppkomna behov och 

faktureras månatligen. 

 

Respektive part svarar för uppkomna underskott i proportion till det antal timmar som part har 

anlitat den gemensamma nämndens tjänster.  

 

Överskott som uppkommer i verksamheten skall tillföras denna verksamhet om inte parterna 

beslutar om annat.  

 

 

 § 6 Insyn i förvaltningen 

Parterna har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som gäller nämndens 

verksamhet. Nämnden skall till parterna rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den 

ekonomiska ställningen är. 

 

 

 § 7 Mandatperiod 

Mandatperioden skall vara fyra år räknat från den 1 januari året efter det att allmänna val till 

fullmäktige hållits i hela landet. Nämndens verksamhet skall dock upphöra tidigare om 

uppsägning av detta avtal sker före mandatperiodens utgång enligt vad närmare anges i § 10. 

 

 

§ 8 Sammansättning 

Nämnden skall bestå av 20 ledamöter och 20 ersättare. Ledamöter och ersättare utses enligt 

följande: Region Örebro län 10 ledamöter och 10 ersättare, Örebro kommun 2 ledamöter och 

2 ersättare, Kumla kommun 2 ledamöter och 2 ersättare, Hallsbergs kommun 1 ledamot och 1 

ersättare, Laxå kommun 1 ledamot och 1 ersättare, Lindesbergs kommun 1 ledamot och 1 

ersättare, Ljusnarsbergs kommun 1 ledamot och 1 ersättare, Lekebergs kommun 1 ledamot 

och 1 ersättare samt Nora kommun 1 ledamot och 1 ersättare. 

 

Parterna är överens om att Region Örebro län skall inneha posten som ordförande och Örebro 

kommun skall inneha posten som vice ordförande. 

 

 

§ 9 Tvister 

Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal skall i första hand lösas av parterna i 

samråd. Kan enighet inte uppnås ska tvisten avgöras av allmän domstol. 

 

 

§ 10 Avtalets giltighet 

Detta avtal gäller från och med 2020-10-01 till och med 2024-12-31 och förutsätter för sin 

giltighet godkännande av regionfullmäktige samt kommunfullmäktige i Örebro, Kumla, 

Hallsberg, Laxå, Lindesberg, Ljusnarsberg, Lekeberg och Nora. 
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Vardera parten har rätt att senast 12 månader före avtalstidens utgång säga upp detta avtal till 

upphörande. Sker inte sådan uppsägning är avtalet förlängt med fyra år i sänder. För dessa 

förlängningsperioder gäller en uppsägningstid av 18 månader före avtalsperiodens utgång.  

 

Detta avtal ersätter tidigare avtal mellan parterna i denna sak. 

 

 

------------------- 

 

Detta avtal har upprättats i nio likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

 

 

Örebro den    Örebro den 

 

För Region Örebro län   För Örebro kommun  

 

 

------------------------   ------------------------ 

 

               

------------------------       ----------------------- 

 

 

 

Kumla den    Hallsberg den  

  

För Kumla kommun   För Hallsbergs kommun 

   

 

------------------------   ------------------------ 

   

 

------------------------   ------------------------ 

   

 

 

Laxå den    Lindesberg den 

 

För Laxå kommun   För Lindesbergs kommun 

 

 

------------------------   ------------------------  

   

 

------------------------    ------------------------ 
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Kopparberg den   Fjugesta den  

  

För Ljusnarsbergs kommun  För Lekebergs kommun 

   

 

------------------------   ------------------------ 

   

 

------------------------   ------------------------ 

   

 

Nora den     

  

För Nora kommun     

  

 

------------------------      

 

------------------------   -  
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Bakgrund 

Örebro läns landsting, nu Region Örebro län, och Örebro kommun har kommit överens om att 

från och med 2005-01-01 inrätta en gemensam nämnd, kallad den gemensamma nämnden för 

samverkan angående företagshälsovård. 

 

Örebro kommun och landstinget har senare, med verkan från och med 2007-09-01, beslutat att 

kommunens tolkförmedling skall tillföras den gemensamma nämnden, som därvid namn-

ändrats till den gemensamma nämnden för samverkan angående företagshälsovård samt 

tolkförmedling.  

 

Sedan 2009-01-01 ingår Kumla kommun i den gemensamma nämnden, och sedan 2015 

Hallsbergs kommun och Laxå kommun, sedan 2016 Lindesbergs kommun, sedan 2017 

Ljusnarsbergs kommun och sedan 2018 Lekebergs kommun. 

 

Nämnden benämns den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och 

översättarservice. 

 

Sedan beslut nu besluts fattats om att även Nora kommun med verkan från och med  

2020-10-01, ska ingå i den gemensamma nämnden gäller nedanstående 

 

 

REGLEMENTE 

 

 

Region Örebro län är värdorganisation och den gemensamma nämnden ingår i regionens 

organisation. 

 

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan Region Örebro län, 

Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lindesbergs 

kommun, Ljusnarsbergs kommun, Lekebergs kommun och Nora kommun ingånget 

samverkansavtal för den gemensamma nämnden. 

 

 

§ 1 Uppgifter m.m. 

Nämnden har ansvar för företagshälsovård och tolk- och översättarservice (ej teckenspråk) åt 

parterna.  

 

Nämndens verksamhet kommer att drivas genom en särskild förvaltning inom Region Örebro 

län. Förvaltningen består av två skilda verksamheter, dels företagshälsovård (Regionhälsan) 

och dels språktolkning och översättningar (Tolk- och översättarservice). 

Regionhälsan erbjuder konsulttjänster inom arbetsmiljöområdet och arbetslivsinriktad 

rehabilitering i hela Örebro län. Tolk- och översättarservice förmedlar tolk- och 

översättartjänster för kontakter mellan myndigheter och länsinvånare då gemensamt språk 

saknas så att möjlighet till kommunikation tryggas för alla berörda parter. 

 

Utöver vad som följer av lag skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med 

detta reglemente och samverkansavtalet. 
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Nämnden skall till regionen och kommunerna rapportera hur verksamheten utvecklas och hur 

den ekonomiska ställningen är. 

 

Nämnden skall vid behov samråda med berörda nämnder och förvaltningar i regionen och 

kommunerna samt med andra myndigheter. 

 

 

§ 2 Sammanträden 

Den gemensamma nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.  

Nämnden sammanträder hos regionen om inte nämnden själv bestämmer annat. 

 

 

§ 3 Sammansättning 

Nämnden består av 20 ledamöter och 20 ersättare. Ledamöter och ersättare utses enligt 

följande: Region Örebro län 10 ledamöter och 10 ersättare Örebro kommun 2 ledamöter och 2 

ersättare, Kumla kommun 2 ledamöter och 2 ersättare, Hallsbergs kommun 1 ledamot och 1 

ersättare, Laxå kommun 1 ledamot och 1 ersättare, Lindesbergs kommun 1 ledamot och 1 

ersättare, Ljusnarsbergs kommun 1 ledamot och 1 ersättare, Lekebergs kommun 1 ledamot 

och 1 ersättare samt Nora kommun 1 ledamot och 1 ersättare. 

 

Regionen ska som värdorganisation utse ordförande medan Örebro kommun utser vice 

ordförande.  

 

 

§ 4 Ersättarnas tjänstgöring 

Om ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 

sammanträde skall en ersättare från den part som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens 

ställe. 

 

Om ersättare inte valts proportionellt skall de tjänstgöra enligt den av respektive fullmäktige 

bestämda ordningen.  

 

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 

ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. En ersättare 

från samma parti som den frånvarande ledamoten har dock alltid rätt att träda in i stället för en 

ersättare från ett annat parti. 

 

En ledamot eller ersättare som avbrutit tjänstgöringen på grund av jäv får åter tjänstgöra, 

sedan ärendet har handlagts. 

 

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om 

ersättare från annat parti har trätt in. 

 

Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör. 

 

 

§ 5 Anmälan av förhinder 
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En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, skall snarast anmäla detta till nämndens sekreterare. 

 

§ 6 Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

 

Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

 

Kallelsen skall på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroende-

vald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. 

 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 

handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen. 

 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

 

När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till åldern 

äldste ledamoten göra detta. 

 

 

§ 7 Ersättare för ordföranden 

Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av 

sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. 

 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för 

en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren 

fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

 

 

§ 8 Justering och anslag av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör då 

redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

 

Nämndens protokoll skall anslås på regionens och kommunernas anslagstavlor. 

 

 

§ 9 Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 

skall ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har 

fastställts för justeringen av protokollet. 

 

 

§ 10 Delgivning 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller anställd som nämnden bestämmer. 

 

 

§ 11 Undertecknande av handlingar 
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Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas av 

ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som 

nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna handlingar. 
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 Kanslienheten 
Annelie Söderberg 
 0581-810 42 
annelie.soderberg@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 
 

Återlämnande av slutarkiverade lönelistor till personalenheten 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
 personalenheten återtar följande arkivhandlingar som är levererade 

till kommunarkivet för slutarkivering; 
Lönelistor, serie G5a, volym 1-759 
Summa per löneart, serie G5f, volym 1-41 
 

Ärendebeskrivning 

Personalenheten har idag sitt närarkiv kommunens slutarkiv, vilket bl a 
innebär att GDPR inte kan efterföljas. Dessutom florerar ett antal nycklar till 
kommunarkivet i kommunhuset och de slutarkiverade handlingarna förvaras 
därför inte på ett säkert sätt.  
Därför kommer nu det mindre arkivet i kommunhuset att frigöras så att 
personalenheten kan använda det som sitt närarkiv. Då kommer bl a alla 
personalakter och de ovan nämnda handlingarna, som personalenheten 
behöver tillgång till för att beräkna pensioner, flyttas in i det mindre arkivet 
(rumsnummer 52). Vi kommer dessutom att byta ut låskolven till slutarkivet 
så att inga obehöriga kommer in i slutarkivet. 
Ansvaret för ovan nämnda handlingar övergår i och med detta från 
kommunstyrelsen till personalenheten. 

 

Henrik Arenvang Annelie Söderberg 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Personalenheten 
Arkivarie 
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