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Kallelse till Kommunstyrelsen
Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Kommunstyrelsen, Tisdag den 19
oktober 2021, kl 09:00. Näset, Lindesbergs kommunhus
Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare.
OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller
rakvatten!
Bengt Storbacka

Rouzbeh Isa

Ordförande

Sekreterare

Ledamöter

Ersättare

Bengt Storbacka, ordförande (S)

Anders Ceder (S)

Vakant (S)

Joacim Hermansson (S)

John Omoomian (S)

Nafih Mawlod (S)

Jonas Bernström (S)

Elin Axelsson (S)

Tommy Kragh (S)

Sofie Kratz (S)

Jonas Kleber, v ordförande (C)

Marie-Pia Karlsson (C)

Mathz Eriksson (C)

Magnus Storm (C)

Ulf Axelsson (V)

Fredrik Sundén Vessling (V)

Pär-Ove Lindqvist (M)

Jan Hansson (M)

Lillemor Bodman (M)

Göran Gustavsson (M)

Markus Lundin (KD)

Conny Ärlerud (M)

Nils Detlofsson (L)

Inger Griberg (MP)

Fredrik Rosenbecker (SD)

Vakant

Jari Mehtäläinen (SD)

Tommy Lönnström (SD)

Tom Persson (SD)

Björn Larsson (-)
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Föredragningslista
Nr.

Ärende

Dnr

Val av justerare
Beslutsärenden

1.

Godkänna deltagande på distans

2.

Kommundirektören informerar

3.

Riktlinje för kompetensförsörjning 2022-2026

KS 2021/194

4.

Inriktning löneöversyn 2022-2023

KS 2021/195

5.

Utvidgat verksamhetsområde för kommunalt VA vatten
och avlopp för sydvästra Råsvalens strand Snuggan i
Lindesberg

KS 2020/244

6.

Upphävande av beslut 2014-05-20 KS § 99 anslutning
utanför VA-verksamhetsområden

KS 2021/131

7.

Remiss gällande nytt Trafikförsörjningsprogram

KS 2021/174

8.

Svar på revisionsrapport - Förstudie - Kommunens
långsiktiga planering

KS 2021/150

9.

Redovisning ej verkställda beslut inom
socialförvaltningen

KS 2021/172

kvartal 1 2021
10.

Avsägelse av uppdraget som ersättare i utskottet för stöd
och strategi tillika krisledningsnämnd från Linda Svahn
(S)

KS 2018/436
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11.

Avsägelse av uppdrag som ersättare i tolkningsgrupp för
arvodesbestämmelser från Linda Svahn (S)

KS 2018/440

12.

Avsägelse av uppdrag som representant i
Brottsförebyggande rådet BRÅ från Linda Svahn (S)

KS 2018/452

13.

Motion från Emil Wellander (M) och Lillemor

KS 2021/27

Bodman (M) om att öka elevinflytandet och den
demokratiska processen i grundskola och gymnasium
14.

Medborgarförslag om anslagstavla i Fellingsbro

KS 2020/303

15.

Medborgarförslag om hastighetsbegränsning 30km/h
utanför Fröviskolan och förskolan i Frövi

KS 2021/17

16.

Medborgarförslag om hastighetsdämpande åtgärder
längs Herrgårdsvägen i Guldsmedshyttan

KS 2019/301

17.

Delegationsordning för kommunstyrelsen 2021

KS 2020/155

18.

Uppsiksplikt Folkhälsoteamet

KS 2020/270

19.

Skattesats 2022 - Utdebitering

KS 2021/204

20.

Borgensavgift för år 2021

KS 2021/205

21.

Uppföljning internkontroll jan-aug 2021,
kommunstyrelseförvaltningen

KS 2021/241

22.

Delårsrapport 2021

KS 2021/223

23.

Delårsrapport kommunstyrelseförvaltningen

KS 2021/223

24.

Delegationsärenden

25.

Meddelanden
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KS 2021/194

Personalenheten
Carina Fyrpil
0581-810 20
carina.fyrpil@lindesberg.se

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Riktlinje för kompetensförsörjning 2022-2026
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta
• Riktlinje för kompetensförsörjning 2022-2026 antas att gälla som
övergripande styrdokument för Lindesbergs kommun
Ärendebeskrivning
Kompetensförsörjning är ett mycket viktigt arbete som kommunen under
många år arbetat aktivt med. Något övergripande styrdokument har inte
tidigare antagits kommunövergripande. Vid genomgång av Sveriges
kommuner och regioner, kommunkompassen, skrevs i sammanfattningen att
Lindesberg arbetar aktivt med frågorna, men föreslås komplettera med ett
övergripande styrdokument som anger den gemensamma riktningen. Fackliga
organisationer och arbetsgivaren delar den uppfattningen och fackliga
organisationer står bakom föreslaget dokument.
En metod ingår som förslag i styrdokumentet, vilken redan nu används i en
gemensam kompetenskartläggning ”Trygga kompetensen” i samband med det
regionala arbetet med Nära vård. Metoden är vedertagen inom alla kommuner
samt regionen inom Örebro län. Metoden kartlägger nuläge samt framtida
läge kring olika kompetenser och kompletteras sedan med analyser och
förslag på aktiviteter för att på sikt ha rätt kompetens inom olika
verksamheter. Varje verksamhet, förvaltning arbetar med sin kartläggning
och har samverkan med facket. Delar kan sedan arbetas med gemensamt eller
kommunövergripande beroende av behov. Samarbete över kommungränser
eller tillsammans med regionen kan också göras på sikt.
Återkoppling gällande kompetensförsörjning föreslås ske fortlöpande via
ordinarie verksamhetsuppföljning genom Stratsys.
Konsekvenser
Alla förvaltningar använder sig av samma övergripande styrdokument och en
sammanhållen planering och uppföljning kan ske utifrån föreslagen metod.
Strukturen bör innebära en ökad möjlighet till ett
kompetensförsörjningsarbete där både arbetsgivaren och fackliga
organisationer fortlöpande samverkar kring kompetensförsörjning och att
planering och uppföljning också återkopplas genom ordinarie
verksamhetsuppföljning på alla nivåer i kommunens verksamheter samt
politiskt.
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Henrik Arenvang
Kommundirektör

Carina Fyrpil
Personalchef

För åtgärd:
Personalchef
För kännedom:
Förvaltningschefer, kommunövergripande samverkansgrupp KÖS
Bilagor:
Riktlinje för kompetensförsörjning 2022-2026
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KS 2021/195

Personalenheten
Carina Fyrpil
0581-810 20
carina.fyrpil@lindesberg.se

Kommunstyrelsen

Inriktning löneöversyn 2022-2023
Förslag till beslut



Kommunstyrelsen tar del av uppföljning gällande föregående
inriktning löneöversyn 2020-2021
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att
fastställa föreslagen inriktning av löneöversyn för åren 2022-2023

Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommun har en riktlinje för lönepolitik som är antagen av
kommunfullmäktige under 2019. Kommunstyrelsen fastställer sedan
inriktning av löneöversyn. Båda dokumenten används sedan som en viktig
grund när central personalfunktion har inledande överläggningar med de
fackliga organisationerna inför årlig löneöversyn.
Ärendets beredning
Lönebildning är en ständigt pågående process i kommunens verksamheter. De
löneavtal som tecknats centralt utgår från att varje kommun tar aktivt ansvar
för lokal lönebildning. Kontinuerlig analys av nuläge, dialog med fackliga
organisationer, medvetna chefer på alla nivåer i verksamheten samt politiskt
stöd gör att Lindesbergs kommun tar ett aktivt ansvar i lokal lönebildning.
Information om uppföljning av löneöversyn samt lönestatistik och nuläge vad
gäller lönekartläggning samt bedömning av framtida behov för Lindesbergs
kommun presenteras och kommuniceras i kommunchefens ledningsgrupp
och kommunövergripande samverkansgrupp. Utifrån den dialogen sker en
samlad bedömning som ligger till grund för förslag till inriktning av
löneöversyn kommande år.
En muntlig återkoppling gällande inriktning löneöversyn 2020-2021 sker till
kommunstyrelsen genom personalchef i kombination med en kortfattad
skriftlig bilaga som bifogas denna tjänsteskrivelse.
Henrik Arenvang
Kommundirektör

Carina Fyrpil
Personalchef

Bilagor:
- Uppföljning inriktning löneöversyn 2020-2021
- Medianlöner 2021, Lindesbergs kommun
- Förslag på inriktning löneöversyn 2022-2023

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

Vårdbiträde särskilt boende 34

Vårdbiträde hemtjänst 26

Vårdare gruppboende 16

Personlig vårdare 15

Måltidspersonal 14

Barnskötare 126

Elevassistent 53

Undersköterska särskilt boende 269

Personlig assistent 39

Stödassistent 86

Undersköterska hemtjänst 144

Kock 57

Arbetshandledare 21

Skötare 28

Vaktmästare 12

Administratör personal/löner 14

Administratör skola/fritid 20

Administratör annan ( VoO) 10

Bibiliotekarie 9

Arbetsmarknadskonsulent 8

Socialsekreterare ekonomiskt bistånd 10

Tekniker IT 14

Förskollärare 131

Behandlingsassistent socialpedagog 9

Miljö- och hälsoskyddsinspektör 18

Instruktör/handledare 17

Fritidspedagog (Lärare i fritidshem) 23

Arbetsterapeut 15

Lärare grunskolan åk F-3 43

Socialsekreterare BoU, myndighetsutövning 12

Lärare kulturskolan 25

Kurator 8

Studie- och yrkesvägledare 8

Lärare grundskola åk 4-6 52

SFI-lärare 11

Socialsekreterare övrigt 18

Lärare praktiska/estetiska ämnen 22

Lärare gymnasium yrkesämnen 30

Lärare grundskola åk 7-9 58

Skolsköterska 13

Lärare gymnasium allmänna ämnen 66

Sjuksköterska funktionsnedsättn/äo/geriatrik 34

Specialpedagog 19

Enhetschef Soc 27

Enhetschef KSF, SBB, Tillväxtförv 11

Rektor 18

Förvaltningschef och motsvarande 8
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Kommunstyrelsen

Inriktning löneöversyn 2022-2023 i Lindesbergs
kommun
De centrala avtalens innehåll och kommunens ekonomi utgör
grunden för såväl 2022 års löneöversyn som kommande
löneöversyner (centrala avtal, se bilaga 1). I Lindesbergs kommun
finns riktlinjer för lönepolitik antagna av kommunfullmäktige 2019.
För åren 2022-2023 anger kommunstyrelsen följande inriktning:

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

-

Plattformen för löneöversyn är kommunens ekonomi, vilken är
fortsatt ansträngd. Oavsett budgeterade medel så kvarstår
möjligheten att differentiera lön på individnivå. Detta innebär att
det går att påverka lönespridningen oavsett löneutrymme. Det
kan föreligga sakliga skäl för att lönespridning är olika stor inom
olika befattningar, vilket ska föras dialog med facken om under
planperioden.

-

Budgeterade medel för planperioden finns centralt via
finansförvaltningen och verksamheterna får fördelat medel efter
genomförd löneöversyn.

-

Lönen är ett styrmedel för att åstadkomma förbättringar i
verksamheten och ska ersätta utfört arbete. Det är resultat och
goda prestationer som ska belönas. I chefens ansvar ingår att
lönekriterier kopplat till verksamheten ska finnas, vara
uppdaterade och kommunicerade med medarbetarna. Lönen ska
motiveras av chef till medarbetaren för att kunna uppfattas som
rättvis och förståelig.

-

Liksom tidigare är det viktigt att vara observant på om det finns
osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Vid rekrytering
ska nyanställningslönen vid likvärdiga befattningar och meriter
vara lika oavsett om det är en kvinna eller man som anställs.
Centralt ska handlingsplan för jämställda löner tas fram utifrån
kommunens lönekartläggning och vara en del i årlig
löneöversyn.

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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-

Kommunen ska beakta det så kallade ”märket” för Sverige vad
gäller löneökning kopplat till industrin. Lindesbergs kommun
har under flertalet år valt en högre nivå för budgeterade medel
för löneöversyn, detta för att kunna följa Mellansveriges löner
kopplat till medial och percentillöner, samt i jämförelse med
kommuner i närområdet. Under planperioden ska ”märket”
beaktas och kommunen ska närma sig det. Lindesberg har inte
målet att vara löneledande men ska inte tappa i
medianjämförelse. Lindesberg ska i kombination med god
lönenivå ha ett gott arbetsmiljöarbete, vilket ökar attraktiviteten.

Både generationsväxling och normal personalomsättning kan
medföra svårigheter att rekrytera och behålla personal framförallt
vad gäller pedagoger, chefs- och specialistbefattningar. Vid krav på
höga löner vid nyanställning jämfört med redan anställda
medarbetare med motsvarande kompetens så är det viktigt att
beakta det långsiktigt och utifrån ekonomiskt läge.

Carina Fyrpihl
Personalchef

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Bilaga 1

Löneöversyn 2022 och 2023– enligt centrala avtal
HÖK 20, Kommunal


Avtalsperiod löper ut 2024 03 31

HÖK 20, Vision, Akademikerförbundet SSR och Ledarna



Avtalsperiod löper ut 2024 03 31
Inget garanterat utfall, hänvisning till lokal lönebildning

HÖK 21, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd



Avtalsperiod löper ut 2024 03 31, ömsesidig uppsägningstid av tre månader
Inget garanterat utfall, hänvisning till lokal lönebildning

HÖK 19, Vårdförbundet



Avtalsperiod löper ut 2022 03 31, ömsesidig uppsägningstid av tre månader
Inget garanterat utfall, hänvisning till lokal lönebildning

AkademikerAlliansen



HÖK T, avtalet gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid av fem månader
Inget garanterat utfall, hänvisning till lokal lönebildning

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Återkoppling inriktning löneöversyn 2020-2021, KS 2020/34
Under perioden har arbetet med individuell och differentierad lön fortsatt utvecklats.
Fackliga parter har uttryckt att arbetet med lönekriterier samt att dialog mellan chef och
medarbetare har gått framåt.
Arbetet med lönebildning på central nivå i Sverige kännetecknas av att löneavtalen alltmer
inte styrs vad gäller nivåer, utan hänvisar till lokal lönebildning hos varje arbetsgivare.
Lindesbergs kommun har under perioden aktivt arbetat med lönebildningsfrågor. Genom
chefsutbildning, tillgång till stöd samt aktiv dialog och uppföljning med fackliga
organisationer har parterna ökat förtroendet i det lönepolitiska arbetet.
Omvärldsanalys sker kontinuerligt och ett aktivt ansvar tas för att försöka ta så bra beslut
som möjligt gällande rätt lön, både vid nyanställning men också vid årlig löneöversyn. En
upplevd orättvisa som kan förekomma är att det ibland sker nyanställningar där en ny
medarbetare upplevs få en högre lön än vad motsvarande kompetens har som lön i samma
befattning.
I princip alla löneavtal har skrivningar som hänvisar till ett aktivt arbete att öka
lönespridningen. Här har Lindesbergs kommun fortsatt svårt att uppvisa en ökning av
lönespridning under perioden inom alla befattningar. Dialog sker fortsatt med fackliga
organisationer och med lönesättande chefer. Under 2020-2021 har totalt 20 befattningar
ökat spridningen men det är också 13 befattningar som minskat.
Lindesbergs kommun har aktivt arbetat med fler faktorer än lön för att främja
personalförsörjningen. Översyn av uppdrag, arbetsmiljöfrågor samt möjligheten att öka sin
sysselsättningsgrad för dem som arbetar deltid har varit föremål för utveckling. Utvecklingen
av andel heltider har gått från 70% till 72% under perioden.
Att ta aktivt ansvar för lönebildningen på lokal nivå samtidigt som det finns en ekonomisk
utmaning, är svårt. Lindesbergs kommun har under perioden haft ett utfall som varit högre
än flertalet andra kommuner i Sverige. Det innebär att kommunens medianlöner i förhållande
till median för Mellansverige inom några befattningar ökat. Det främjar attraktiviteten men
behöver kombineras med ett aktivt arbetsmiljöarbete, vilket är en faktor som alltmer tas in i
centrala avtal.
De statliga satsningar som gjorts kopplade till lärarlöner har påverkat den lönebildning som
kommunen byggt upp. Vid varje löneöversyn sker dialog utifrån att få denna statliga satsning
att gå hand i hand med den syn kommunens verksamheter har vad gäller rätt lön. Under

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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läsåret 2020/2021 tillkom ett nytt tidsbegränsat statligt stöd kopplat till socioekonomiskt
utsatta områden.
Kommunens ekonomi påverkas av löneöversyn och motsvarande årskostnad för perioden
har varit 24,6 miljoner för 2020 och 24,1 miljoner för 2021. De organisationer som haft högst
utfall är de som organiserar akademiska befattningar såsom exempelvis skolledare,
pedagoger, sjuksköterskor, psykologer, arbetsterapeuter och socionomer.
Lindesberg ska ha könsneutrala löner. Arbetsvärdering och lönekartläggning har utförts
2020 och uppdaterats under 2021. Befattningar har setts över, delats och ändrats. Analys
inom och mellan grupper har skett. Inget ärende har under perioden varit föremål för tvist
utifrån könsneutral lön. Facklig dialog sker kontinuerligt och det är ett gemensamt ansvar att
agera snarast om det uppkommer frågor som härrör till detta, vilket parterna är överens om.
Uppföljning av löneöversyn har under perioden skett med varje facklig organisation i
samband med avstämning innan utbetalning av ny lön samt i kommunchefens ledningsgrupp
och i kommunövergripande samverkansgrupp.

Carina Fyrpihl
Personalchef

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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2020-01-27

Kommunstyrelsen

Inriktning löneöversyn 2020-2021 i Lindesbergs
kommun
De centrala avtalens innehåll och kommunens ekonomi utgör
grunden för såväl 2020 års löneöversyn som kommande
löneöversyner (centrala avtal, se bilaga 1). I Lindesbergs kommun
finns riktlinjer för lönepolitik antagna av kommunfullmäktige.
För åren 2020-2021 anger kommunstyrelsen följande inriktning:

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

-

Plattformen för löneöversyn är kommunens ekonomi, vilken är
ansträngd. Oavsett budgeterade medel så kvarstår möjligheten
att differentiera lön på individnivå. Detta innebär att det går att
påverka lönespridningen oavsett löneutrymme.

-

Lön är ersättning för utfört arbete. Det är resultat och goda
prestationer som ska belönas. Det ger förutsättningar för
utveckling av verksamhetens effektivitet, kvalitet och
produktivitet.

-

Lönen är ett styrmedel för att åstadkomma förbättringar i
verksamheten. För att uppnå målen med lönepolitiken behöver
processen kring individuell lönesättning ständigt utvecklas med
inriktning att lönen ska upplevas som rättvis och förståelig. Att
lönekriterier finns och att de är uppdaterade samt väl kända i
organisationen är ett mål under perioden.

-

Liksom tidigare är det viktigt att vara observant på om det finns
osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Vid rekrytering
ska nyanställningslönen vid likvärdiga befattningar och meriter
vara lika oavsett om det är en kvinna eller man som anställs.
Handlingsplan för jämställda löner som tas fram utifrån
kommunens lönekartläggning, ska beaktas och vara en del i årlig
löneöversyn.

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Både generationsväxling och normal personalomsättning kan
medföra svårigheter att rekrytera och behålla personal framförallt
vad gäller pedagoger, chefs- och specialistbefattningar. Vid krav på
höga löner vid nyanställning jämfört med redan anställda
medarbetare med motsvarande kompetens så är det viktigt att
beakta det långsiktigt och utifrån ekonomiskt läge.

Carina Fyrpihl
Personalchef

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Bilaga 1

Löneöversyn 2020 och 2021– enligt centrala avtal
Kommunal


Avtalsperiod löper ut 2020 04 30

Vision, Akademikerförbundet SSR och Ledarna


Avtalsperiod löper ut 2020 03 31

HÖK 18, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd


Avtalsperiod 2018 04 01 – 2021 03 31

HÖK 19, Vårdförbundet



Avtalsperiod 2019 04 01 – 2022 03 31, ömsesidig uppsägningstid av tre månader
Inget garanterat utfall, hänvisning till lokal lönebildning

AkademikerAlliansen



HÖK T, avtalet gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid av fem månader
Inget garanterat utfall, hänvisning till lokal lönebildning

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Riktlinje för lönepolitik
Kommunfullmäktige

Strategi
Plan/program
›› Riktlinje
Regler och instruktioner
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 2019-12-02 Kf183/19 ersätter KF §145/2005
För redaktionella ändringar ansvarar: Personalchef
För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Personalchef
Dokumentet gäller för: Alla förvaltningar
Dokumentet gäller till och med: 2023
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Lönepolitik
Kommunens löner och anställningsvillkor ska stimulera till medskapande, utveckling, goda
arbetsprestationer och bästa möjliga service till invånarna.
Grunden i vår lönepolitik utgår från lagstiftning, centrala avtal och politiska beslut.
Lönen ska motivera medarbetaren till delaktighet i sin egen utveckling, kollegial samverkan,
engagemang och vilja att finna nya vägar för verksamhetsförbättringar. Resultat och goda
prestationer ska belönas. Det ger förutsättningar för utveckling av verksamhetens effektivitet,
kvalitet och produktivitet samt till att vi har goda möjligheter att rekrytera och behålla
medarbetare. De löne- och anställningsvillkor vi erbjuder medarbetarna ska bidra till god
kompetensförsörjning och stärka vårt varumärke som attraktiv arbetsgivare.
Eftersom kommunens lönepolitik är gemensam ska interna verksamheter vid konkurrens om
arbetskraft inte använda lönen som ett konkurrensmedel vid i övrigt lika förutsättningar.
Lönen ska vara individuell och differentierad och därmed kan medarbetaren påverka sin
löneutveckling genom uppnådda mål och resultat.
De lönepolitiska riktlinjerna ska vara väl kända. För att åstadkomma detta är det viktigt med
samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och medarbetare. Chefer har ett särskilt
ansvar för att informera och diskutera dessa med medarbetarna för att riktlinjerna ska uppfattas
som begripliga och trovärdiga.

Grundläggande principer för lönesättning
 Lönen bestäms vid nyanställning och vid den årliga löneöversynen. Om medarbetares uppdrag
väsentligt förändras kan lönen i undantagsfall ändras vid annat tillfälle än vid den årliga
löneöversynen.
 Lönesättning är alltid individuell och differentierad.
När medarbetare nyanställs görs en sammanfattande bedömning utifrån:
- Arbete
Arbeten har olika svårighetsgrad och kvalifikationskrav. Lönerelationerna inom och mellan
olika befattningsgrupper avspeglar kommunens ställningstagande när det gäller
lönestruktur.
- Individ
Skillnader vad gäller utbildnings-, kompetens- och erfarenhetsbakgrund.
- Marknad
Löneläget i andra organisationer. (Marknadens värdering av motsvarande arbeten). När
kompetensförsörjningsbrist innebär att medarbetare anställs med högre löneläge än redan
anställda med motsvarande kompetens är det viktigt att beakta det långsiktigt och utifrån
ekonomiskt läge.
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 Lönestruktur i aktuell yrkeskategori/grupp kan ge en vägvisning om vilken lön som är rimlig att
sätta.
 Löneskillnader ska inte bero på kön eller vara diskriminerande på annat sätt.
 Anställningsformen (tillsvidare- eller tidsbegränsat anställd) eller sysselsättningsgrad ska inte
påverka lönen.
 Lönespridningens betydelse för goda prestationer är viktig men inget självändamål.
Lönespridning mäts genom jämförelse mellan lägsta (ny i yrket och utan erfarenhet) och
högsta lönen (lång erfarenhet i yrket samt goda arbetsprestationer).
 Lön är ersättning för utfört arbete och är en ledningsfråga. Inriktningen är att lönen ska
upplevas som rättvis och förståelig.
 Tidsbegränsade lönetillägg ska användas i begränsad omfattning och då för kortare period.
 Personalenheten kan alltid konsulteras i lönesättningsfrågor. Särskilt utifrån ställningstagande i
förhållande till marknadsfaktorer.

Lönebildning
Lindesbergs kommun tillhör arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
SKL träffar centrala kollektivavtal om löner och anställningsvillkor (HÖK) med
arbetstagarorganisationerna. Vid löneöversyn regleras förutsättningarna i de centrala avtalen och
vid lokala överläggningar med respektive facklig organisation.
 Ekonomiska förutsättningar
Kommunens ekonomi är en avgörande faktor för löneökningarnas storlek och fördelning till
medarbetare och yrkesgrupper. För att lokal lönebildning ska fungera måste arbetet vara en
del av budgetprocessen, där behovet av löneökningar värderas i relation till andra behov i
verksamheten
 Omvärldsbevakning
Främst regionalt men även nationellt av lönelägen och anställningsvillkor.
 Lönekartläggning
Varje år genomförs lönekartläggning där syftet är att kartlägga, analysera och åtgärda
eventuella löneskillnader som beror på kön det vill säga säkerställa jämställda löner. Det görs
genom att kontrollera och analysera bestämmelser och praxis samt löneskillnader mellan
kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. De
löneskillnader som finns ska vara sakliga och inte bero på kön.
- lika arbete = personer utför samma eller i det närmaste samma arbetsuppgifter
- likvärdigt arbete = en sammantagen bedömning av de krav olika arbeten ställer, vad gäller
kunskap, färdigheter, ansvar och arbetsförhållanden.
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Det är en del av de aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen som en arbetsgivare är ålagd att
genomföra i sin verksamhet.

Kommunens behov och förutsättningar
En sammanfattande bedömning görs utifrån analys och utmaningar, och ett politiskt
inriktningsbeslut tas för 2 års perioder när det gäller årlig löneöversyn. Inriktningsbeslutet lyfter
fram eventuella övergripande prioriteringar som kommunen anser sig behöva göra för att
önskvärd lönestruktur ska uppnås eller bibehållas.
Inom lönebildningsprocessen inryms både lönesättning vid nyanställning och den årliga
löneöversynen

Roller och ansvarsfördelning
 Politisk nivå
Kommunfullmäktige – Beslut om kommunens budget, riktlinjer för lönepolitik
Kommunstyrelsen – Beslut om inriktning för årlig löneöversyn
 Övergripande förvaltnings nivå
Företräda och ansvara för den lönestruktur förvaltningarna har i förhållande till kommunen i
helhet.
Förslag till prioriteringar för årlig löneöversyn om sådan behövs.
 Personalchef/-enhet
Följa upp att lönesättning sker enligt de lönepolitiska grundläggande principerna och ger stöd
till chefer.
Ta fram tidsplan och samordna årlig löneöversyn inklusive genomföra överläggningar och
avstämningar med fackliga organisationer. Redovisa motiv till planerade åtgärder i
löneöversyn.
Tillse att lönekartläggning görs årligen
Uppföljning av årlig löneöversyn sker till Kommunstyrelsen och kommunövergripande
samverkansgrupp
Ta fram beslutsunderlag i form av:
- Omvärldsbevakning genom framtagande och analys av statistik, både intern och extern.
Bland annat genom:
- Lönestruktur i kommunen.
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- Ekonomiska beräkningar av kostnader och fördelning av dessa.
- Analys av resultat från lönekartläggning
 Förvaltningschefsnivå/förvaltningschefer
Leder och samordnar lönepolitiskt arbete inom förvaltningen.
Ta fram och analysera förvaltningens bedömning av nuläge och önskvärd framtida lönestruktur
med koppling till kompetensförsörjningsbehov.
 Verksamhetsområdeschef/enhetschefsnivå/chefer
Är arbetsgivarens företrädare och deltar aktivt i lönebildningen samt har det slutliga ansvaret
för lönesättningen på det egna enheten/verksamhetsområdet. I ansvaret ingår även att vara
lojal mot fattade beslut som gäller löner och lönesättning.
Ansvara för att lönesättning sker i enlighet med de lönepolitiska grundläggande principerna.
Genomföra kontinuerlig dialog med medarbetare om krav, förväntningar, uppsatta mål och
uppföljning av resultat genom minst ett årligt medarbetarsamtal.
Genomföra lönesamtal i dialog med medarbetare där motiven till ny lön är tydliga
Tillse att lönekriterier är verksamhetsanpassade och vid behov ta initiativ till förändring.
Ansvara för att medarbetare har god kännedom om lönekriterier.
 Fackliga organisationer
Tillsammans med arbetsgivaren genomföra överläggningar/dialog inför löneöversyn och
diskutera arbetsgivarens förslag till prioriteringar utifrån analys och bedömningar.
Är samarbetspartners vid förändringsarbete av lönekriterier.
Initiera dialog med arbetsgivaren om det uppstår oklarheter med koppling till
lönediskriminering
 Medarbetare
Utföra sitt uppdrag inom anställningsavtalets ram samt följa ordnings- och
arbetsmiljöföreskrifter.
Delta i förändringsarbete av lönekriterier.
Medarbetar- och lönesamtal är en given del i uppdraget.
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Årlig löneöversyn
Vid löneöversyn regleras förutsättningarna främst i de centrala avtalen därtill tillkommer
kommunens eventuella politiska prioriteringar. Dessa är grunden vid överläggningar med
respektive facklig organisation.
Fokus vid löneöversyn ligger på hela lönen, att den ska vara på rätt nivå i förhållande till
medarbetarens prestation och den lönestruktur kommunen har.
Medarbetares prestation och bidrag till verksamhetens mål varierar, vilket innebär att lönen
mellan medarbetare med liknande arbetsuppgifter skiljer sig åt.
 Löneökningsutrymme
Löneutrymmet påverkas av kollektivavtal, kommunens ekonomiska förutsättningar samt de
eventuella övergripande prioriteringar som kommunen beslutat för att önskvärd lönestruktur ska
uppnås eller bibehållas.
 Lönekriterier
Lönekriterierna som används ska ha en tydlig koppling till verksamheten och vara väl kända för
medarbetarna. Många verksamheter har tillsammans med medarbetarna arbetat fram egna
lönekriterier. Vanligt förekommande är kriterier utifrån rubrikerna: Yrkesskicklighet/kompetens,
Mål och resultat och Förhållningssätt. Medarbetarens arbetsprestation bedöms utifrån dessa.
 Föräldralediga, tjänstlediga och sjukskrivna
Föräldralediga ska bedömas som om de var i tjänst.
Medarbetare som är sjukskrivna ska bedömas som om de var i tjänst. Särskild bedömning kan
göras i enskilt fall vid långtidssjukskrivning om det inte går att göra individuell bedömning.
Vid tjänstledighet ska en bedömning göras utifrån det enskilda fallet.
 Medarbetare med låg eller svag löneutveckling
Ny lön som väsentligt avviker från övriga jämförbara medarbetares nya löner ska motiveras
särskilt tydligt och vid behov kompletteras med en skriftlig handlingsplan mellan medarbetare och
chef.
 Tidsbegränsat anställda
Beslut om ny lön sker vid samma tidpunkt och enligt samma principer som för tillsvidareanställda.
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Tjänsteskrivelse

1 (2)
KS 2020/244

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

Kommunstyrelsen (beredande)
Kommunstyrelsen

Utvidgat verksamhetsområde för kommunalt VA vatten och
avlopp för sydvästra Råsvalens strand Snuggan i Lindesberg
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. En utredning ska utföras av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.
Utredningen ska visa om området Råsvalen mellersta i TÖP LIS för
Lindesbergs kommun uppfyller kriterierna för §6 i Lag (2006:412) om
allmänna vattentjänster.
2. Kostnaden för utredningen är 68 880 kronor och belastar
kommundirektörens budget.
3. Utredningen ska redovisas senast mars 2022.
Ärendebeskrivning
I det aktuella området finns det i dagsläget en vatten- och avloppsförening
som försörjs med kommunalt vatten- och avlopp (VA) via en förbindelsepunkt
i Snuggans fritidsområde. VA -föreningen ingår inte i verksamhetsområde för
VA, utan är ansluten via avtal utanför verksamhetsområdet.
Under det senaste året har ett flertal fastigheter norr om Snuggans VA
förening ansökt om att få ansluta sig till det kommunala VA nätet.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har nekat anslutning till kommunalt
VA med hänvisning till att de aktuella fastigheterna inte ligger inom beslutat
verksamhetsområde för kommunalt VA.
De fastigheter som har ansökt om anslutning har i efterhand ifrågasatt
nekandet med hänvisning till att området Råsvalen mellersta är utpekat som
LIS område i TÖP-LIS och att det i planen bedöms att nybyggnation i området
ska kunna anslutas till det kommunala ledningsnätet.
Utredningen omfattar att ta fram en rapport som beskriver om området eller
delar av Råsvalen mellersta faller under §6 i lag (2006:412) om allmänna
vattentjänster och därefter kan ombildas till ett verksamhetsområde.
Enligt Lag (2006:412) om allmänna dricksvattentjänster får inte kostnader för
beredning av nya verksamhetsområden belasta VA-kollektivet eller VA-taxan.
Utredningen är en tillfällig lösning gällande utredning av nya
verksamhetsområden för VA tills det att en VA-plan för Lindesbergs kommun
har antagits.

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Konsekvenser
Innebär en kostnad på 68 880 kronor. Dessa pengar föreslås tas från
kommundirektörens budget.
Henrik Arenvang
Förvaltningschef

Anna Lundström
Handläggare

För åtgärd:
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
För kännedom:
Ekonomienheten
Bilagor:
Karta Snuggan
TÖP-LIS Lindesberg Kommun

område för kommunalt VA vatten och avlopp för sydvästra Råsvalens strand Snuggan i Lindesberg : Karta Råsvalen Mellersta LIS plan VA utbyggnad Utvidgat verksamhetsområde kommunalt vatten och avlopp sydvästra Råsvalens strand Snuggan

-20 KS § 99 anslutning utanför VA-verksamhetsområden - KS 2021/131-2 Upphävande av beslut 2014-05-20 KS § 99 anslutning utanför VA-verksamhetsområden : Upphävande av beslut 2014-05-20 KS § 99 anslutning utanför VA-verksamhetsområden

Tjänsteskrivelse

1 (1)
KS 2021/131

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

Upphävande av beslut 2014-05-20 KS § 99 anslutning utanför
VA-verksamhetsområden
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta:


Upphäva beslut 2014-05-20 KS § 99 Lindesbergs kommun.

Ärendebeskrivning
VA-avdelningen har genom utbildning de senaste åren fått information om att
beslut 2014-05-20 KS § 99 Lindesbergs kommun inte är juridiskt korrekt.
Endast kommunfullmäktige i respektive kommun kan fatta beslut om att
fastighet ska ingå i verksamhetsområde för allmänt VA och detta ska ske
innan fastigheten ansluts till det kommunala VA-nätet.
Henrik Arenvang
Kommundirektör

Rouzbeh Isa
Handläggare

För åtgärd:
Handläggares titel, nämnd, förvaltning, enhet, bolag, myndighet.
För kännedom:
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Bilagor:
Protokollsutdrag § 48 Direktionen
Samhällsbyggnadsförbundet § 48 Upphävande av beslut 2014-05-20 KS § 99
anslutning utanför VA-verksamhetsområden
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LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-05-20
KS §99

Dnr. 2014/135

Möjlighet att ansluta fastigheter utanför det kommunala
VA-verksamhetsområdet
Beslut




Bergslagens kommunalteknik (BKT):s förslag att ge BKT möjlighet
att ansluta fastigheter utanför det kommunala VAverksamhetsområdet via anslutningspunkt under förutsättning att
det är ekonomiskt förvarsbart, antas
Eventuella mindre utvidgningar av VA-verksamhetsområden
samlas under ett år och presenteras för beslut i respektive kommun
en gång om året.

Ärendebeskrivning
I samband med att Bergslagens Miljö- och byggförvaltning inventerade
enskilda avlopp i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun
fick Bergslagens kommunalteknik fler och fler förfrågningar om kommunal
VA-försörjning utanför dagens verksamhetsområde. För att kunna
tillgodose den ökade efterfrågan samt verka för en minskad miljöpåverkan
vill Bergslagens kommunalteknik ha möjlighet att ansluta fastigheter till
det kommunala VA-nätet i de fall det är ekonomiskt försvarbart.
Direktionen för Bergslagens kommunalteknik beslutade den 28 mars att
föreslå kommunstyrelsen att besluta:




Bergslagens kommunalteknik (BKT):s förslag att ge BKT möjlighet
att ansluta fastigheter utanför det kommunala VAverksamhetsområdet via anslutningspunkt under förutsättning att
det är ekonomiskt förvarsbart, antas
Eventuella mindre utvidgningar av VA-verksamhetsområden
samlas under ett år och presenteras för beslut i respektive kommun
en gång om året.

_________
Meddelas för åtgärd:
Bergslagens kommunalteknik

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KS 2021/131-1
S882021-336

§ 48

Upphävande av beslut 2015-04-14 KF§91 Hällefors kommun,
2014-05-20 KS§99 Lindesbergs kommun, 2014-06-11 KF§94 Nora
kommun och 2015-05-12 KF§39 Ljusnarsbergs kommun om
anslutning utanför verksamhetsområde för VA
Direktionens beslut
Beslutar att föreslå Kommunfullmäktige i Hällefors, Lindesberg, Nora och
Ljusnarsbergs kommun att upphäva beslut 2015-04-14 KF§91 Hällefors
kommun, 2014-05-20 KS§99 Lindesbergs kommun, 2014-06-11 KF§94 Nora
kommun och 2015-05-12 KF§39 Ljusnarsbergs kommun.
Beskrivning av ärendet
VA-avdelningen har genom utbildning de senaste åren fått information om att
beslut 2015-04-14 §91 Hällefors kommun, 2014-05-20 KS§99 Lindesbergs
kommun, 2014-06-11 KF§94 Nora kommun och 2015-05-12 KF§39 Ljusnars
bergs kommun inte är juridiskt korrekt. Endast kommunfullmäktige i respektive
kommun kan fatta beslut om att fastighet ska ingå i verksamhetsområde för
allmänt VA och detta ska ske innan fastigheten ansluts till det kommunala Va
nätet.
För ärendet aktuella handlingar
Protokollsutdrag BKT2014-123, Anslutning av fastighet till det kommunala
Va-nätet utanför verksamhetsområde samt mindre utvidgning av VA
verksamhetsområde
2015-04-14 KF§91 Hällefors kommun,
2014-05-20 KS§99 Lindesbergs kommun
2014-06-11 KF§94 Nora kommun
2015-05-12 KF§39 Ljusnarsbergs kommun

Förslag till beslut
Direktionen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige i Hällefors, Lindesberg,
Nora och Ljusnarsbergs kommun att upphäva beslut 2015-04-14 KF§91 Hälle
fors kommun, 2014-05-20 KS§99 Lindesbergs kommun, 2014-06-11 KF§94
Nora kommun och 2015-05-12 KF§39 Ljusnarsbergs kommun.

Jus r res sign
v ·
/

'ti

Delges för åtgärd:
Hällefors kommun KF
Nora kommun KF
Lindesbergs kommun KF
Ljusnarsbergs kommun KF
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Infrastruktur- och näringslivsenheten
Charlotte Lindström
0581-812 03
charlotte.lindstrom@lindesberg.se

Kommunstyrelsen

Remiss gällande nytt Trafikförsörjningsprogram
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande som sitt eget och skickar den vidare till
Region Örebro län.
Ärendebeskrivning
På uppdrag av Region Örebro läns Samhällsbyggnadsnämnd har en
remissversion av nytt trafikförsörjningsprogram (TFP) tagits fram.
Programmet tar sikte på år 2030 och det övergripande målet för allmän
kollektivtrafik är en ökad marknadsandel av de motoriserade resorna i länet.
Regionen har samordnat arbetet med att förnya mål och strategier med de
parallella projekten där RUS (Regional utvecklingsstrategi) och
Länstransportplan uppdateras.
Strategier kopplade till målen inom områdena trafikering, attraktiv och
tillgängligresa, försäljning samt hälsa klimat och miljö beskrivs i programmet
och måluppfyllelsen föreslås följas upp årligen via målspecifika och generella
indikatorer.
Kommunen har tagit fram förslag till remissvar för beslut i kommunstyrelsen.
Samordning har skett med Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Remissen ska besvaras senast den 31 oktober.
Konsekvenser
Remissvaret fokuserar på följande aspekter:







Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Hur förhåller sig framtagna strategier i TFP till mål i RUS?
Viktigt att TFP blir konkret och att strategier blir mätbara/möjliggör
uppföljning.
Hur förhåller sig strategierna till möjligheterna att kompetensförsörja
arbetsmarknaden?
Landsbygdsperspektivet, att förutsättningarna skiljer sig mellan stad
och landsbygd. Strategierna behöver genomsyras av detta.
Exempelvis behöver man se till hela stråk på landsbygden och den
potential av människor som bor längs hela stråket, inte enbart
avgränsade mellanmarknader (byar/tätorter).
Närtrafiken fyller inte behoven för arbets- och studiependling och kan
inte ersätta den indragna kollektivtrafiken i kommunen.

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Henrik Arenvang
Kommundirektör

Charlotte Lindström
Handläggare

För åtgärd:
Infrastrukturansvarig, Charlotte Lindström
Bilagor:
 Remissvar regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro län 2022–
2030
 Bilaga 1 - Nuläge för Regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro
län 2022–2030
 Missiv - Remiss avseende Regionalt trafikförsörjningsprogram
 Region Örebro län samhällsbyggnadsnämnd § 59 Nytt Regionalt
trafikförsörjningsprogram för Örebro län Dnr 20RS12049
 Remissversion Regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro län
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Kommunledningsförvaltningen
Charlotte Lindström
0581-81203
charlotte.lindstrom@lindesberg.se

Remissvar regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro län
2022–2030
Lindesbergs kommun har tillsammans med Samhällsbyggnad
Bergslagen, stadsbyggnadskontoret, granskat remissen Regionalt
Trafikförsörjningsprogram (TFP) och lämnar gemensamt
nedanstående synpunkter.

Kommunen förutsätter, mot bakgrund av nedanstående synpunkter,
att dialogen om TFP innehåll fortsätter efter remissperioden slut.
Övergripande
På en övergripande nivå vill Lindesbergs kommun framföra att det
hade varit önskvärt om processen kring ett nytt TFP, i ett tidigare
skede, hade föregåtts av en dialog med tjänsteorganisationen på
kommunerna kring behov, mål och strategier. Möjligheten att fånga
upp skillnader i förutsättningar och behov ute i länet skiljer sig åt
och kommunerna är troligen de som bäst kan beskriva dessa.

TFP behöver kompletteras med perspektiv som beskriver att det
finns en skillnad mellan stad och landsbygd, att behoven och
resvanor ser olika ut och att benägenheten att byta trafikslag skiljer
sig åt (se mer om potentialstudie nedan). Kommunens uppfattning
är att neddragningar eller frånvaro av kollektivtrafik kommer leda
till ett ökat bilåkande på landsbygden. Ur ett hållbarhets- och
framtidsperspektiv kan det knappast vara Regionens målbild.
TFP bör även kompletteras med beskrivningar av vad som gör
kollektivtrafiken attraktiv och de skillnader i krav på attraktivitet
som skiljer sig åt i staden och på landsbygden.

Flera av kommunens större arbetsgivare som exempelvis Meritor
och Lasarettet håller en tät dialog med kommunen angående det
regionala nedläggningsbeslutet gällande kollektivtrafik och
tidtabellsskiften. En stor oro för hur framtida kollektivtrafik ska se
ut finns och både arbetsgivare och kommunen befarar att
strategierna i TFP kommer påverka kompetensförsörjningen
negativt i kommunen.

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Kopplingen mellan RUS och TFP
Trafikförsörjningsprogrammet ska beskriva hur kollektivtrafik som
verktyg kan bidra till att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin (RUS).

RUS har en hög ambitionsnivå och beskriver länets behov och
förutsättningar på ett relativt jämlikt sätt. Effektmålen är konkreta,
omfattande och framåtsyftande. Kommunens uppfattning är dock att
förslaget till TFP inte fångar upp den helhetsbild som RUS beskriver.
Kopplingen mellan effektmålen i RUS och målen och strategierna i
TFP behöver därför kompletteras och tydliggöras. Framförallt så
saknas landsbygdsperspektivet och strategier för att hela länet ska
ha tillgång till kollektivtrafik som tillfredsställer grundläggande
behov som arbets- och studiependling.

Landsbygdsbefolkningarna minskar inte längre. Trender visar på att
allt fler pendlar allt längre sträckor och urbaniseringstrenden pekar
mot att de mindre kommunerna blir större. Pandemins effekter
kommer troligen öka takten i dessa avseenden då den synliggjort
möjligheterna att bo och verka i mindre städer och dess omgivande
landsbygd. Samtidigt är befolkningen allt mer medveten om vikten
av att vara klimatsmart och möjligheten att kombinera ett boende
på landsbygd med att kunna använda kollektivtrafik blir allt
viktigare. Dessutom finns det även ekonomiska perspektiv för den
enskilde med drivmedelspriser som närmar sig 20 kr per liter som
kan beaktas. Regioner som har god tillgång till arbetskraft och som
erbjuder goda pendlingsmöjligheter är attraktiva för näringsliv,
människor och investerare. Region Örebro län behöver ta till vara på
dessa trender, vara proaktiva och se hela länet som en attraherande
plats. Att erbjuda kollektivtrafik som fyller grundläggande behov
även för landsbygden är en förutsättning i ett sådant arbete, där TFP
är ett viktigt verktyg.
Barn- och ungdomar är länets framtid och utgör ett generationsperspektiv, vilket är viktigt för hållbar utveckling. Barn och
ungdomar, framförallt på landsbygden, skolas in i att använda
kollektivtrafik genom skolskjutsar från tidig ålder. Det skapas där
ett beteende som behöver underhållas genom attraktiv och
tillgänglig kollektivtrafik. Att på gymnasiet eller när man träder in i
arbetslivet upptäcka att man är hänvisad till bil om man bor på
landsbygden eller i mindre tätorter riskerar bryta ett hållbart
beteende och kan knappast anses gynna hållbarhetsperspektivet. I
TFP beskrivs hur parallellgående trafik ska minimeras, vilket har
inneburit neddragningar i busstrafik på flera platser i länet. Målen i
TFP beskriver att alla i länet ska ha tillgång till någon form av
kollektivtrafik, i klartext innebär det att där neddragningar skett så
hänvisas till närtrafik som inte alls fyller samma behov som den
allmänna kollektivtrafiken (se även kommunens remissvar
angående Införande av närtrafik i Örebro län). Kommunens slutsats
är att det önskvärda läget i RUS, år 2030, om att kollektivtrafiken på
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landsbygden är förbättrad för unga inte kommer kunna nås med
målen och strategierna i TFP. Visionerna för 2030 i TFP behöver
formuleras på likartade sätt som i RUS, vilket de inte upplevs göra
nu och strategierna utformas därefter.
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Målformuleringar och strategier
Kommunen anser att målet ”alla i länet ska ha tillgång till någon
form av kollektivtrafik” behöver formuleras om. Om visionerna för
2030 ska nås kan inte närtrafiken räknas in i begreppet ”allmän
kollektivtrafik”. Nuvarande formulering innebär att stora delar av
Lindesbergs kommun på sikt kommer att behöva nöja sig med
närtrafik på tider som inte försörjer de som pendlar till arbete och
studier. Målen behöver formuleras på ett sätt så att hela regionen får
en grundläggande tillgång till kollektivtrafik som möjliggör
pendling. Utan sådant mål kan heller inte visioner och mål om
tillväxt, näringsliv, kompetensförsörjning, landsbygdens
attraktionskraft mm uppnås. Förslagsvis bör mål om hur och var
kollektivtrafik ska finnas vara ett överordnat mål till övriga mål som
handlar om komfort, fysisk tillgänglighet mm.
Vidare bör mål, rent allmänt, vara uppföljningsbara vilket behöver
utvecklas. Hur mäter man exempelvis ovan nämnda mål?

Tillgänglighet och attraktivitet är ord som förekommer i såväl,
visioner, mål och strategier. Kommunen anser att dessa begrepp
behöver definieras utifrån länets olika behov. Det som anses
attraktivt i staden är sannolikt inte den nivå som efterfrågas i
landsbygdsmiljö, där exempelvis väderskydd bedöms vara en
grundläggande funktion som leder till ökad attraktivitet. Vidare bör
även ett resonemang om hur attraktiviteten kan påverka viljan att
resa i olika delar av länet formuleras i relation till målen och
strategierna.

Kommunen vill starkt ifrågasätta strategin på sidan 9 som beskriver
att endast redan starka stråk ska utvecklas. Med det här
förhållningssättet riskerar kollektivtrafiken på landsbygden att
utarmas. Målformuleringen och det arbetssätt som det leder till är
inte proaktivt. Ett förslag på proaktivitet vore att formulera mål om
att öka den grundläggande attraktiviteten för resor på landsbygd, så
att fler starka stråk kan byggas. Då kan övergripande mål om att öka
antalet kollektiva resor bli mer rimliga att nå.

Exempelvis visar formuleringar på s 11 hur ojämlikt TFP blir i
beskrivningar mellan stad och landsbygd. Detaljerade beskrivningar
om audiovisuellt informationssystem i staden ställs mot frånvaron
av definitioner och beskrivningar av grundläggande attraktivitet
(exempelvis väderskydd) på landsbygden.
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Kommunal samhällsutveckling
TFP beskriver hur kollektivtrafiken ska vara en faktor som driver
samhällsutvecklingen. Kommunen upplever inte att det är så arbetet
bedrivs, åtminstone inte i mindre kommuner som Lindesberg.

Ett tydligt exempel på detta är Storå-Guldmedshyttans samhälle som
är en mindre ort i vår kommun, men med relativt hög servicenivå.
Orten omfattas av kommunens utvecklingsstrategi, vision och är
även utpekad i översiktsplanens utvecklingsstrategi. Ett FÖP-arbete
för orten planeras också de närmsta åren. Orten har idag en
järnvägsstation, vårdcentral, äldreboende, mellan- och
högstadieskola, flera livsmedelsbutiker, bank, tung industri och
många mindre och viktiga företag med relativt stort antal
arbetstagare.
Att tåget finns är en viktig förutsättning för att möjliggöra
utveckling, men för att få en hållbar utveckling och öka
attraktiviteten behöver även tillgänglighet i form av buss också
finnas. Baserat på det underlag av service, arbetsplatser och
samhällsfunktioner som finns och som kan komma att utvecklas bör
människor kunna resa kollektivt till och från orten. Det är en
attraktivitetsfaktor att kunna erbjuda resor till och från funktioner
som dessa med aktiva transportmedel. I en ort med
Storå/Guldsmedshyttans uppbyggnad kan det bli långa avstånd
mellan tågstation och bostäder. Vidare behöver även ortens
omkringliggande invånare kunna ta bussen till samhällsfunktioner
eller tågstationen. Möjligheten att åka buss lokalt måste således
också finnas för att hela orten med dess omgivning ska leva.
Kollektivtrafiken kan inte finnas till för att explicit ta människor mot
Örebro.
Landsbygdsperspektivet
TFP bedöms vara ojämlikt om man ser till behov och funktioner i
staden och på landsbygden. Detta illustreras tydligt av de
strukturkartor som finns i TFP. Ett allt för stort fokus har lagts på
invånarantal i mindre tätorter i stället för att se helheten i
kommunen (och regionen).

Lindesbergs kommun består utav en stor del landsbygd och
kommunens ambition är att hela landsbygden ska leva och utgöra en
attraktiv plats att bo på. I Lindesbergs kommun bor totalt en
tredjedel av kommunens invånare utanför orter med minst 500
invånare. Med den inriktning som TFP har i remissversionen
kommer landsbygden utarmas på sikt, trots de trender som visar att
landsbygdens attraktivitet ökar. Det beror i huvudsak på invånarnas
krav på tillgänglighet och en ökad medvetenhet kring miljö- och
klimatpåverkan. Man förväntar sig i ett framtida Örebro län att man
både kan bo på landsbygden och resa klimatsmart. TFP behöver
därför kompletteras med perspektiv där man ser hela landsbygden
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inte bara mindre orter på landsbygden. Ett förslag är att utgå ifrån
ett stråktänk där stråken har ett potentialt upptagningsområde.
Upptagningsområdet varierar i storlek utifrån om man kan gå, cykla
eller ta bilen till ett hållplatsläge (liknande exempel finns från
Region Skåne som gjort potentialstudier på sin landsbygd/mindre
orter).
Det är känt att resvanor och behoven av resor skiljer sig mellan
invånare i staden och på landsbygden. Invånare på landsbygden är
mer benägna att cykla eller gå längre sträckor än i staden eller till
och med ta bilen till en busshållplats. Det förväntas inte finnas
avgångar var 20 min, utan en grundläggande turtäthet som försörjer
arbets- och studiependling kan i vissa delar vara fullt tillräcklig, i
kombination med en grundläggande attraktivitet som gör att man
väljer den kollektiva resan. Även detta resonemang med tillhörande
mål och strategier behöver framgå av TFP för att öka
landsbygdsperspektivet.
Tabell 2 på sidan 16 är ytterligare ett exempel på hur bristfälligt
landsbygdsperspektivet är i TFP och direkt provocerande! Det
framgår att det kommer finnas oändligt med dubbelturer på
landsbygden. Den som är påläst vet att man då avser närtrafiken.
Men faktum är att tabellen visar att hälften av Lindesbergs tätorter
är hänvisade till närtrafik som endast kommer trafikeras på
specifika tider dagtid och sena kvällar. Kommunen vill i det
sammanhanget påpeka att närtrafiken inte på något sätt kan ersätta
de behov som linjetrafiken erbjuder. Arbets- och studiependling kan
inte utnyttja närtrafiken, vilket framgår på flera ställen i detta
yttrande att det är det främsta behovet som behöver tillgodoses för
att hela landsbygden ska leva och upplevas attraktiv.
Charlotte Lindström
Infrastrukturansvarig

Simon Ljunggren
samhällsplanerare
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Samhällsbyggnadsnämnden

trafikförsörjningsprogrammet

Sändlista
Kommuner:
Ljusnarsbergs kommun
Hällefors kommun
Lindesbergs kommun
Nora kommun
Örebro kommun
Lekebergs kommun
Kumla kommun
Hallsbergs kommun
Laxå kommun
Askersunds kommun
Degerfors kommun
Karlskoga kommun
Regioner:
Region Värmland
Region Dalarna
Region Västmanland
Region Östergötland
Region Sörmland
Region Uppsala
Region Stockholm
Västra Götalandsregionen
Myndigheter:
Trafikverket
Länsstyrelsen Örebro
Branschorganisationer och näringsliv:
Svealandstrafiken AB
Sveriges bussföretag
Tågföretagen
Handelskammaren
Svenskt Näringsliv
Företagarna
Möckelnföretagen
Business Region Örebro
Föreningar och intresseorganisationer:
Resenärsforum - Sveriges kollektivtrafikresenärer
Hela Sverige ska leva/ Länsbygderådet
De Handikappades Riksförbund - Örebroavdelningen

www.regionorebrolan.se
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1.

Nuläge

1.1

Samhällsutmaningar för kollektivtrafiken

1.1.1 Befolkning och sysselsättning
Befolkningen i Örebro län har växt med 10% sedan 1995. De
befolkningsframskrivningar som genomförts inom ramen för Östra Mellansverigesamarbetet (ÖMS) beräknar att befolkning i regionen uppgår till 295 000-320 0001 år
2030. Prognosen mot 2050 pekar mot intervallet 297 000-343 000 invånare. Här kan
också noteras att en fortsatt ojämn inomregional fördelning förutspås där merparten av
de nya invånarna tillkommer i Örebro, Kumla och Hallsberg. Bedömningen är alltså att
de delar av regionen som idag har befolkningstillväxt troligen kommer att fortsätta
växa, och att de delar vars befolkning minskar troligen kommer att fortsätta att minska.
En inströmning av utrikes födda kan förändra denna bedömning.

Inom länet har urbaniseringen i Örebro län liksom i övriga delar av landet lett till en
förskjutning av befolkningen mot Örebro och kommuner med nära geografisk
anknytning till Örebro. Det är städernas storlek och täthet som lockar med nya
möjligheter till företagande och försörjning, utbildning, kultur och upplevelser.
Enligt den regionala utvecklingsstrategin kommer kraven på djupare kunskaper inom
allt smalare och mer nischade arbetsfält leda till att det krävas ett större
befolkningsunderlag för att hitta rätt kompetens inom arbetsmarknaden. Tätbefolkade
och folkrika regioner är därför ofta mer attraktiva för företagsetableringar och
investeringar än mindre tätbefolkade regioner. Det är också en orsak till att Örebro som
stad växer då många människor lockas till de större städerna. Antingen flyttar de dit
eller så pendlar de dit. Förbättrade pendlingsmöjligheter leder till att människor reser
allt längre sträckor till sina arbeten med en allt snabbare förstoring av
arbetsmarknadsregionerna som följd.
Befolkningen minskar i många av de mindre kommunerna inom Örebro län. Närheten
till naturen och den sammanhållande gemenskapen är två av flera viktiga faktorer för
landsbygdens attraktionskraft. Det finns samtidigt en positiv utveckling även i många
mindre kommuner, tätorter och landsbygder, inte minst inom pendlingsavstånd från de
större städerna.
I följande diagram kan man utläsa att Örebro kommun de senaste 24 åren ökat sin andel
av befolkningen i länet från 43 procent 1995 till 51 procent 2019. Övriga
kommungrupper har minskat sin andel. Största förändringen står
lågpendlingskommuner nära större stad. Observera att för pendlingskommuner nära
större stad (Örebro) har en minskad andel av befolkingen i länet, uppvisar de en ökning
1
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i antalet invånare. Förklaringen är att ökningstakten mellan 1995 och 2019 är 5 gånger
högre i Örebro än i kranskommunerna (30 respektive 6 procent).
Figur 1 Kommungruppers andel av länets befolkning perioden 1995-2019, uppdelat efter SKR:s
kommungruppsindelning 2017.

Befolkningen blir allt äldre samtidigt som det är många äldre som fortsätter att arbeta
efter pensioneringen. Antalet invånare i åldersgruppen 65+ har ökat med 23 procent i
länet mellan 1995 till 2019. Åldersgruppen 20-64 år har ökat med 8 procent under
samma period. Piggare äldre innebär att fler fortsätter arbeta efter pensionsåldern vilket
till viss del påverkar arbetspendlandet inom gruppen 65+.
1.1.2 Pendling
Urbaniseringen innebär att arbetstillfällena ökar i storstäder till följd av ett allt större
befolkningsunderlag. Det innebär att ytterligare människor lockas dit. Antingen flyttar
de eller så pendlar de dit. Förbättrade pendlingsmöjligheter leder till att människor reser
allt längre sträckor till sina arbeten, med en allt snabbare förstoring av
arbetsmarknadsregionerna som följd.
Sett till vart människor pendlar, framgår det av figuren nedan att det finns två viktiga
noder i Örebro län; Örebro och Karlskoga, även om Karlskoga tappat något sedan 2012.
De största pendlingsströmmarna sker radiellt mellan Örebro och övriga
kommunhuvudorter i länet. I stråken Örebro–Karlskoga, Hallsberg–Kumla–Örebro
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samt Örebro–Lindesberg finns ett dubbelriktat pendlande, vilket skapar underlag för en
bättre kostnadstäckning för kollektivtrafiken.
Figur 2 Arbetspendling i Stockholm-Mälarregionen och Stockholms län 2018. Källa Storregional
systemanalys 2020 (Mälardalsrådet).

Följande tabell visar andel personer som är bosatta och arbetar i den egna kommunen
(nattbefolkning). Ett lågt värde indikerar bland annat att utbudet av arbetsplatser och
studiemöjligheter är större än i den egna kommunen och behovet av goda
pendlingsmöjligheter är stora.
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Figur 3 Andel av kommuninvånarna som arbetar/studerar i den egna kommunen (Källa: SCB)
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81%
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55%
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38%

40%
51%

65%
63%

De flesta kommuner i länet har sin största pendling till Örebro kommun. Följande tabell
visar de tre största pendlingsströmmarna för respektive kommuns nattbefolkning. Drygt
var femte länsbo pendlar till en kommun utanför länet. Kommuner i Stockholms,
Västmanlands och Värmlands län är de största målpunkterna för länsbor som pendlar
till kommuner utanför Örebro län.
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Tabell 1 De tre största pendlingsorterna från den egna kommunen

Kommun

Rang 1

Rang 2

Rang 3

Lekeberg
Laxå
Hallsberg
Degerfors
Hällefors
Ljusnarsberg

Örebro
Örebro
Örebro
Karlskoga
Utanför länet
Utanför länet

Utanför länet
Utanför länet
Kumla
Utanför länet
Örebro
Lindesberg

Kumla
Hallsberg
Utanför länet
Örebro
Nora
Örebro

Örebro
Kumla
Askersund
Karlskoga
Nora
Lindesberg

Utanför länet
Örebro
Örebro
Örebro
Örebro
Örebro

Kumla
Hallsberg
Hallsberg
Utanför länet
Lindesberg
Utanför länet

Hallsberg
Utanför länet
Utanför länet
Degerfors
Utanför länet
Ljusnarsberg

Region Örebro län gjorde 2017 en resvaneundersökning över länsbornas resvanor. I
hela regionen görs 65 procent av resorna med bil. Andelen resor som genomförs med
bil som huvudfärdmedel skiljer sig starkt mellan de olika kommunerna. Klart lägst
andel bilresor görs i Örebro. Högst andel av resorna görs med bil i Lekeberg,
Askersund, Ljusnarsberg och Hallsberg.
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Figur 4 Resornas fördelning mellan olika huvudfärdsätt efter hemkommun

De kommuner som har högst andel kollektivtrafiken är Degerfors, Hällefors, Karlskoga
och Nora. De lägsta färdmedelsandelarna för kollektivtrafik är Kumla, Laxå och
Ljusnarsberg.
Genomsnittliga färdmedelsandelen i länet är 8 procent för kollektivtrafikresor (buss
och tåg) vilket är lågt när man jämför med länen i ÖMS (Östra Mellansverige).
1.1.3 Pendlingsavstånd mellan bostad och arbete
Samhällets grundfunktioner vilar på produktion av resurser i form av produkter och
tjänster. En basfunktion är arbetspendlingen för att människor ska kunna ta sig till
arbetet för att bidra till samhällets nytta. Arbetspendlingen är också en viktig
beståndsdel i det dagliga transportarbetet. Inom transportsektorn är det vanligt att
beskriva de avväganden som görs av val av färdmedel för resor till arbetet i termer av
reslängd, restid, färdmedel, reskostnad m.m. Men sådana faktorer hänger även samman
med bredare överväganden avseende val av jobb, bostad och transportmöjligheter
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Sekundära centralorter – orter som i hög grad är beroende av
arbetsmarknaden i ett primärt centrum
Osjälvständiga orter – orter som är beroende av arbetsmarknaden i ett primärt
och/eller sekundärt centrum.

En ort antas vara beroende av en annan ort om minst 20 procent av den sysselsatta
nattbefolkningen pendlar till en annan specifik ort.
Följande figur visar andelen av tätortens nattbefolkning som pendlar till centralorten,
ofta kommunhuvudorten. Den visar bland annat Örebros betydelse för
arbetsmarknaden i länet. Alla tätorter, förutom Degerfors, Ställdalen, Hällefors och
Grythyttan, har minst 5 procent som arbetspendlar till Örebro.
Figur 5 Andel inpendlare av sysselsatt nattbefolkning från tätorter till centralorter Källa: SCB, egen
bearbetning
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Antalet primära arbetsmarknadsområden har inte förändrats sedan 2014. Däremot har
det skett några förändringar. Askersund har blivit en primär centralort istället för
Zinkgruvan och samtidigt har det primära arbetsmarknadsområdet blivit större och
omfattar även tätorterna Olshammar och Hammar (2018). Ett sekundärt
arbetsmarknadsområde har försvunnit. Det är Degerfors som tappat dragningskraften
för orterna Svartå och Åtorp. Den senare klassas inte som tätort längre. som hade
Degerfors som beroende ort. Sedan 2014 har även orterna Röfors och Hällabrottet
tappat klassningen som tätort.
Figur 6 Arbetsmarknadsområden 2018 - samtliga sysselsatta/förvärvsarbetande
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Örebro arbetsmarknadsområde är länets stora kraftfält som har 66 000
förvärvsarbetande som pendlar inom området. Utöver dessa tillkommer de som
arbetspendlar till orter utanför arbetsmarknadsområdet (< 20%). Karlskoga
arbetsmarknadsområde har 11 000 arbetspendlare. Minsta arbetsmarknadsområdet är
Kopparberg som har 750 arbetspendlare inom arbetsmarknadsområdet med
Kopparberg som primär centralort.

1.1.5 Resor till vård
Utöver arbetspendling är efterfrågan på resor till vård en intressant parameter, dels för
att det rör sig om ett relativt stort antal resor men även eftersom resor till vård
subventioneras inom Örebro län, det vill säga den kallelse till vård som skickas ut
fungerar som färdbevis i kollektivtrafiken. I figurerna nedan visualiseras resor till
vård både utifrån antalet vårdbesök till länet från andra län och inom länsgräns mellan
och inom kommuner med större vårdinrättningar.
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Figur 7. Antal resor till vård i Örebro län. Fokuserat samarbete finns mellan länen inom en hälso- och
sjukvårdsregion bestående av Region Värmland, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Uppsala, Region
Västmanland, Region Sörmland och Region Örebro län.

Av figur 7 framgår att resor till vård i Örebro län är koncentrerade från grannlänen i
alla väderstreck förutom i relation till Östergötland. Majoriteten av länen varifrån
många patientbesök görs ligger inom den Hälso- och sjukvårdsregion som finns
etablerad och är skuggad i kartan.
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Figur 8. Resor till vård inom och till kommuner med större vårdinrättning inom Örebro län.

Av figur 8 framgår att resor till vård inom länet är strakt fokuserad inom och till
Örebro, Karlskoga respektive Lindesbergs kommuner som alla har sjukhus. Resorna
till Örebro sker från hela länet medan riktningen på resor till lasaretten i Lindesberg
och Karlskoga är tydligt geografiskt avgränsade. Visst resande finns till vård i
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Hallsbergs kommun och den är ytterligare begränsad till att främst komma från
Kumla kommun.
1.1.6 Klimat och transporter
Under perioden 1990–2017 har de totala utsläppen i Örebro län minskat med 41 procent
(motsvarande siffra för Sverige är 25 procent)3. Inrikes transporter i Örebro län
minskade med 8 procent samma period. Inom regionens verksamhet har andelen
fossilfria drivmedel ökat något under 20194. Bussarna inom den allmänna
kollektivtrafiken drivs till 100 procent av fossilfria drivmedel men är inte
rena/utsläppsfria i och med att biodiesel och Biogas dominerar som drivmedel.
Fordonen inom servicetrafiken drivs fortfarande till stor andel av fossila drivmedel men
har påbörjat omställning mot biodiesel och ett mindre antal elfordon ingår i flottan.

1.2

Kollektivtrafikens utveckling

1.2.1 Resandet 2011-2019
Resandet med kollektivtrafik i form av region- och stadsbuss har under de senaste fem5
åren ökat relativt kraftigt efter en ganska svag period 2011-2015, se figuren nedan.
Utbudet har ökat mer än resandet med undantag av 2018-2019 då resandet har fortsatt
öka kraftigt. Pendlingen har ökat mer än befolkningstillväxten vilket kan tolkas som att
kollektivtrafikresandet har ökat sin marknadsandel de senaste åren.
Bussutbudet mätt i tidtabellstimmar har ökat med 2,4 procent per år mellan 2011-2019
vilket är marginellt högre än de 2,3 procent som bussresandet ökat med. Befolkningen
och pendlingen har ökat med 1 respektive 1,4 procent per år under perioden.
Figur 9 Utveckling av antal kollektivtrafikens med buss, befolkningsutveckling, utbud av buss samt
pendling, 2011=100. (Källa Region Örebro län och SCB).

3

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/begransad-klimatpaverkan/klimatpaverkandeutslapp/orebro-lan/
4
Region Örebro län (2020); Årsredovisning 2019
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Det finns vissa skillnader i utvecklingen mellan regionbuss och stadsbuss. Resandet
med stadsbussarna i Karlskoga och Örebro har ökat med i genomsnitt 3,2 procent per
år under perioden 2011-2019. Samtidigt har utbudet i stadstrafiken haft en marginell
ökning på i genomsnitt 0,4 procent per år. Utbudet i regionbusstrafiken har ökat 4,4
procent i genomsnitt samtidigt som resandet har ökat med 0,6 procent.
Figur 10 Utveckling av region- och stadstrafiken - resande och utbud (2011=100)
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1.2.4 Prisets utveckling
Biljettpriserna kan sägas vara den monetära kostnaden för resan. Det bör betonas att
det är viktigt att ha klart för sig att resenären också har andra uppoffringar eller
kostnader för resan utöver den monetära. Det kan handla om restid, väntetid eller
komfort.
För kollektivtrafikhuvudmannen spelar taxorna en central roll för kollektivtrafiken.
Taxorna är både en åtgärd för att få fler passagerare och en finansieringskälla för att
upprätthålla ett bra utbud. Vad som är rätt taxenivå beror på vad som ger störst effekt
på efterfrågan: lägre taxor eller bättre utbud. Det finns även exogena attribut, t ex priset
på bensin, som också har betydelse för vilken taxenivå man bör lägga sig på.
Historiskt har biljettpriset följt bensinprisets utveckling med undantag för 2015-2016
då oljepriset för till följd av en oro för ett framtida utbudsöverskott och 2020 då Covid19 påverkade samhällen starkt världen över. I följande diagram visas prisutvecklingen
i fast pris (2003=100). Figuren visar att priset för pendlarkortet (Län 10 zoner) har ökat
mer i än KPI, dvs pendlarkortet har blivit relativt dyrare än andra varor. Den årliga
prisökningen har varit 3 gånger högre för periodkortet relativt andra varor.
Figur 11 Prisutveckling i fast pris för Periodkort 10 zoner Län och bensin 95 blyfri oktan samt KPI
(2003=100).
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1.

Bakgrund

1.1

Trafikförsörjningsprogrammets syfte

Enligt kollektivtrafiklagen (lag (2010:1065) om kollektivtrafik) ska varje län ha en
regional kollektivtrafikmyndighet. I Örebro län är det Region Örebro län som utgör
myndigheten och har enligt lagen i uppdrag att regelbundet upprätta ett regionalt
trafikförsörjningsprogram. Programmet i fråga ska ange mål för och beskriva behov av
kollektivtrafik i länet samt beskriva den långsiktiga strategiska planeringen för regional
kollektivtrafik. Trafikförsörjningsprogrammet beskriver hur kollektivtrafik som
verktyg kan bidra till att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin (RUS).
Utifrån programmet ska kollektivtrafikmyndigheten fatta beslut om allmän trafikplikt
och dessa beslut anger mer konkret kollektivtrafikmyndighetens åtagande när det gäller
att arrangera regional kollektivtrafik i länet.
Huvudpunkterna i vad trafikförsörjningsprogrammet ska innehålla är enligt lagen
följande:
1. Behovet av regional kollektivtrafik i länet ska beskrivas samt mål för
kollektivtrafikförsörjningen
2. Alla former av regional kollektivtrafik i länet, både trafik som bedöms kunna
utföras på kommersiell grund och trafik som myndigheten avser att ombesörja på
grundval av allmän trafikplikt.
3. Åtgärder för att skydda miljön,
4. Tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av kollektivtrafik med hänsyn till
behov hos personer med funktionsnedsättning,
5. De bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer.
6. Omfattningen av trafik enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735)
om riksfärdtjänst och grunderna för prissättningen för resor med sådan trafik, i den
mån uppgifter enligt dessa lagar har överlåtits till den regionala
kollektivtrafikmyndigheten.
Några viktiga begrepp:
• Trafikplikt – med trafikplikt menas den trafik som ligger till grund för beslut om
allmän trafik, det vill säga den trafik som myndigheten väljer att tilldela eller
upphandla och avtala om.
• Regional kollektivtrafik – med regional kollektivtrafik menas enligt lagen all
kollektivtrafik inom länet (både allmän och kommersiell trafik),samt trafik över
länsgräns där det huvudsakligaste resandet utgörs av vardagsresor.
• Särskild kollektivtrafik – med särskild kollektivtrafik menas samhällsbetald trafik
som inte är öppen för alla utan kräver någon form av tillstånd. Till särskild
kollektivtrafik räknas färdtjänst, riksfärdtjänst, vissa sjukresor samt skolskjutsar.
Inom Region Örebro län benämns det som serviceresor.
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Ambitionen är att denna tredje version av trafikförsörjningsprogram ska ses över i sin
helhet under år 2024.

2.

Mål

2.1

Samhällsmål för kollektivtrafiken att bidra till

Trafikförsörjningsprogrammet är, som tidigare nämnts, underställt det regionala
måldokumentet regional utvecklingsstrategi. De mål som finns formulerade i den
regionala utvecklingsstrategin anger regionens ambitioner för regional utveckling inom
en rad områden och de specificeras genom ett antal effektmål inom områdena: Stark
konkurrenskraft, Hög och jämlik livskvalitet samt God resurseffektivitet.
Det är även av vikt att sätta programmet och dess funktion i ett större sammanhang och
perspektiv. Målen i detta trafikförsörjningsprogram är formulerade för att passa in i den
kedja av mål och strategier som finns från global nivå hela vägen ner till regional nivå.
I centrum står även själva produkten som ska levereras mot kund, det vill säga utbudet
av kollektivtrafik. Det trafikförsörjningsprogrammet tillför i den här kedjan av
målformuleringar är att omsätta målen på samhällsnivå till en kollektivtrafikkontext.
Det beskriver hur ”verktyget” kollektivtrafik bidrar till att nå samhällsmålen. Figur 1
visualiserar hierarkin med målsättningar och sätter fokus på den produkt som levereras
mot kund. Det är först när trafiken används som den bidrar till målen så figuren går att
läsa både från vänster och höger.

Figur 1.Schematisk hierarki mellan måldokument för utformning av utbud av kollektivtrafik. I bilden finns
ingen hierarki mellan storregional och regional nivå. De samexisterar och påverkar varandra.
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2.2

Mål för kollektivtrafiken

Målen i trafikförsörjningsprogrammet tar sikte på år 2030 och är 6 stycken till antalet.
Samtliga mål är applicerbara på allmän kollektivtrafik men de tre målen om nöjdhet,
infrastruktur och minskad påverkan på hälsa, klimat och miljö omfattar även
serviceresor. För allmän kollektivtrafik är målet om ökad marknadsandel hierarkiskt
överställt övriga mål.

Figur 2. Mål för allmän kollektivtrafik respektive serviceresor. Gröna mål är exklusiva för allmän
kollektivtrafik medan blå/gröna delas och appliceras på både allmän kollektivtrafik och serviceresor.

Arbetet med att säkerställa att utveckling sker i riktning med dessa mål sker genom
årlig uppföljning och analys av en rad indikatorer som framgår av Tabell 1 och Tabell
2 i kapitel 9.

2.3

År 2030…

År 2030 har andelen resor som görs med kollektivtrafik ökat väsentligt inom
Örebroregionen. Kollektivtrafik har etablerat sig som en självklar valmöjlighet när
avstånden är för långa för att gå eller cykla och tillgängligheten till kollektivtrafik har
utvecklats i takt med hur förväntningarna på kollektivtrafik som medel för att uppnå ett
hållbart transportsystem ökat.
År 2030 är förberedelserna inför att resa kollektivt är minimala och såväl nya som
vaneresenärer upplever det enkelt att få tillgång till information om avgångar, resetider,
bytesmöjligheter, produktsortiment och störningsinformation. Resenärer känner
trygghet i att buss och tåg avgår och kommer fram i tid.
År 2030 är kollektivtrafikutbudet sammanhållet och sömlöst oavsett om den genomförs
med buss, tåg, färdtjänst eller annat trafikslag. Det klassiska utbudet av kollektivtrafik
kompletterats med en rad nya tjänster och trafikslag som kunder kombinerar för att
tillfredsställa sina behov av resor. Trafikformerna Närtrafik och BRT har etablerats och
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fungerar ur kundsynpunkt som naturliga länkar till övrigt utbud och bidrar till ökad
tillgänglighet, ökad marknadsandel samt minskad trängsel och lägre bullernivåer.
År 2030 har kollektivtrafiken tillägnat sig de tekniska framsteg som gjorts gällande
drivmedel och på fordonssidan för en stadigt minskad negativ påverkan på hälsa, klimat
och miljö.
År 2030 har ytterligare ett stort antal hållplatser gjorts tillgängliga genom samarbete
med kommunerna och Trafikverket. Hållplatserna är nu utrustade för ökad attraktivitet,
trygghet och erbjuder bra bytesmöjligheter. Miljö ombord på bussar och tåg är
inbjudande och erbjuder möjlighet till både avkoppling och arbete.

3.

Faktorer som ökar attraktivitet och
nöjdhet

Svensk och internationell forskning målar upp en tydlig bild av vilka faktorer som har
inverkan på hur attraktiv kollektivtrafiken upplevs (Dickinsson & Wretstrand, 2015).
Målsättningarna i detta program tar avstamp i denna forskning för att säkerställa att
formulerade strategier faktiskt leder mot ovan uppsatta mål för kollektivtrafiken.

Figur 3.Faktorer som påverkar attraktivitet som i sin tur kan leda till ökat resande och ökat uttyck av
nöjdhet hos kund.

En omfattande kartläggning har också gjorts av länet gällande befolkningsutveckling,
sysselsättning, pendling, restider, prisutveckling etc. Denna utgör underlag för mål
och strategier i programmet. Kartläggningen återfinns i Bilaga 1 som heter Nuläge.
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4.

Strategisk inriktning för kollektivtrafiken

I detta kapitel beskrivs vilka centrala strategier som används i arbetet för att uppnå
målen och därmed erbjuda attraktiv och tillgänglig allmän kollektivtrafik och
serviceresor.
Den grundläggande hållningen är att allmän kollektivtrafik ska vara en faktor som
bidrar till samhällsutveckling. Utbudet ska utvecklas trafikslagsövergripande där varje
trafikslag eller linjetyp är en del av helheten. Utbudet utvecklas i samverkan med
planeringsprocesser i kommunerna men kan även användas för att bana väg för
etableringar och utbyggnad.
I tider där vanor och beteenden förändras är det viktigt att vara lyhörd och utgå från
befolkningens preferenser och behov av resande. För att undersöka kunders behov är
arbetssättet något annorlunda än vad det var för några år sedan. Då var det vanligt att
prognoserna byggdes utifrån hur de gamla resmönstren såg ut. Idag läggs större vikt
vid prognoser om hur resenärer kommer vilja resa framöver. Därutöver är det inte minst
viktigt att inriktningen för kollektivtrafiken också tar sin utgångspunkt i de mål som
finns uppställda. Det är inte alltid att människors samlade vilja att resa på ett sätt
överensstämmer med exempelvis klimatmålen.
I tabellen nedan finns strategier sammanfattade i fyra olika kategorier och under
efterföljande rubriker följer en genomgång där strategierna beskrivs ytterligare och
sätts i kontext. Samtliga strategier är applicerbara i arbetet med allmän kollektivtrafik
och en handfull är även applicerbara i arbetet med serviceresor. Vilka dessa är
framgår i texterna som följer.
Tabell 1. Centrala strategier för att nå uppsatta mål för kollektivtrafiken.
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4.1

Trafikering

Vid utveckling av trafiken, i syfte att locka fler resenärer, bör man i första hand se över
om det går att minska restiden. Konkurrenskraftiga restider jämfört med bil och hög
turtäthet i relationer med hög efterfrågan på resor. Relationer med störst efterfrågan på
resor behöver trafikförsörjas så att kunder erbjuds både hög turtäthet och korta restider.
Prioritera i första hand högre turtäthet i relationer under 30 minuter. Vid kortare resor
utgör anslutningsresor till hållplats samt väntetid en förhållandevis stor andel av den
totala restiden. För att minimera dold väntetid är det vid utveckling av trafiken generellt
bättre att sätta in en extra avgång istället för att försöka minska restiden. Observera att
”högre turtäthet” inte per definition innebär ”hög turtäthet”. I längre reserelationer
utgör kollektivtrafikresan en större andel av den totala restiden och därför bör kortare
restider prioriteras i relation över 30 minuter.
Dagens trafikutbud innebär bytesfria resor mellan Örebro och övriga
kommunhuvudorter i de flesta fall och denna princip bör bevaras även framåt eftersom
det är mellan Örebro och angränsande nodstäder som har störst resandeflöden kan ses.
Trafikutvecklingen ska ske på ett sätt som slår vakt om värdena pålitlighet och
punktlighet eftersom de påverkar attraktiviteten i stor utsträckning. Det handlar dels
om att människor ska uppleva linjedragningar varaktiga över tid, vilket även möjliggör
ett byggande och investerande i kollektivtrafiknära lägen. Det innebär även att invånare
och besökare måste kunna lita på att kollektivtrafiken avgår och kommer fram i tid för
att våga planera sin vardag och fritid med hjälp av den och känna möjlighet att anpassa
sitt resande efter oförutsedda händelser. Punktligheten är viktigt för såväl resenärer
inom allmän kollektivtrafik som inom serviceresor.

4.2

Attraktiv och tillgänglig resa

Utveckling av hållplatser och stationer i anslutning till kollektivtrafiken ska leda till
ökad funktion utifrån ett ”hela-resan”-perspektiv. Det innebär att det i större
utsträckning behöver etableras infrastruktur för att parkera, låsa fast eller ta del av free
floating-mobilitet vid punkter där kunder förväntas lägga tid på att byta mellan olika
transportmedel. Det förutsätter i sin tur en fortsatt utveckling av samarbetet med
kommuner och Trafikverket gällande byggande av hållplatser, pendlarparkeringar för
bilar, cyklar eller andra transportmedel. Det övergripande syftet är att öka
tillgängligheten och efterfrågan på resor i stråken med stor efterfrågan på resor. Vi ska
i större utsträckning möjliggöra för att kombinera transportslag och för det krävs en
bredare definition av stationer och hållplatser.
Arbetet med att tillgänglighetsanpassa och utrusta bussar och hållplatser enligt
tillgänglighetskraven ska fortsätta. Det är ett arbete som ökar förutsättningarna för att
kunder ska kunna flöda mellan trafiksystemen allmän kollektivtrafik och serviceresor.
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Arbetet består exempelvis av en fortsatt utbyggnad av audiovisuellt
informationssystem på bussar och kraftsamla för att höja hållplatsstandarden i länet.
Av stycke 8.5 framgår definitionen av tillgänglig hållplats samt vilka utrustningsnivåer
som är lämpliga beroende på resande från hållplatsen, om den utgör en målpunkt för
specifik kundgrupp, hållplatsens funktion kopplat till byte mellan färdmedel samt
hastighet på väg. Fokus för åtgärder är hållplatser i av RUSen utpekade
utvecklingsområden. I arbetet är det viktigt att åtgärderna inte skapar hållplatser som
öar av tillgänglighet. Ett verktyg som ska användas för att undvika detta är genom
samordning mellan arbetet att bygga ut infrastruktur för gång och cykel och
tillgänglighetsanpassning av hållplatser.
Kunders upplevelse av att känna tillit till och planera sina resor med kollektivtrafiken
ökat i takt med att de har tillgång till information om trafiken i realtid. Det sker
exempelvis genom buss på karta eller genom tillgång till störningsinformation.
Utvecklingskraft bör därför läggas på att utveckla metoder för att tillhandahålla
realtidsinformation om tider, körvägar, eventuella förseningar och inställda turer.
En viktig konkurrensfördel i kollektivtrafiken är möjligheten att använda restiden
effektivt, exempelvis för arbete eller avkoppling. Fordonsflottan ska utvecklas för att
kunder som reser i nedan typer av trafik ska erbjudas kompletterande komfort:
 Resor över 30-35 minuter
 Linje (med minst ovan angiven körtid) som körs i de nodsammanbindande
kollektivtrafikstråken
 Linje (med minst ovan angiven körtid) som körs med expressbussar eller
regionlinjer med många avgångar och hög andel arbetspendling.
Kompletterande komfort kan vara exempelvis eluttag, wifi och fällbara säten.
Covid19-pandemin har påverkat definitionen av acceptabel trängsel i väntan på och
ombord på kollektivtrafiken. Detta ställer nya krav på utbudet och analyserna av
efterfrågan på resor. Det finns med anledning av detta behov av att etablera nya metoder
att förutse trängsel samt att dimensionera trafikutbudet där efter. Den satsning som
bedöms ge absolut störst hämmande effekt på förekomsten av trängsel i länets
kollektivtrafik är utveckling av ett system för Bus Rapid Transit (BRT) i Örebro stad,
genom en utökning av turtätheten i de stråk där vi idag har såväl det största resandet
som störst antal avgångar med trängselproblematik. En annan åtgärd för att minska
trängsel kan vara att ta fram prismodeller som stimulerar fler resenärer att välja de
avgångar som normalt har en låg beläggning.
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4.3

Försäljning

Priset är dels en ekonomisk faktor men fungerar även som ett viktigt verktyg som kan
bidra till att öka nöjdheten hos de som reser samt locka fler resenärer. Överlag finns en
ambition att Örebro län ska ha priser som gör resande med allmän kollektivtrafik
konkurrenskraftigt jämfört med att resa med bil. Nyligen har också den geografiska
giltigheten styrts om till fem nivåer; tätort/kommun, ett område, två områden och län
och syftet är att detta ska upplevas som en sänkt tröskel för kunder att använda
kollektivtrafiken vid fler tillfällen än innan.
För att bättre nyttja de resurser som läggs och står till förfogande för kollektivtrafiken
ska en hög beläggning eftersträvas under hela trafikdygnet. Prismodeller, som är en del
i det totala erbjudandet som paketeras till kund, ska bidra till att attrahera fler resenärer
samtidigt som tillförsel av intäkter inte äventyras. Modellerna ska vara konsekventa
och ge lika förutsättningar i hela länet.
Säljlösningar och informationskanaler ska utvecklas för att minimera kraven på
förberedelser inför resor med kollektivtrafiken. Sådana lösningar bidrar även till
kortare restider och enkelhet för resenären. För att lyckas behöver digitala kanaler för
försäljning och information utvecklas framåt. Kopplat till information ligger
utmaningar i att på bredare front erbjuda pålitlig tillgång till realtid i alla trafiktyper
samt störningsinformation.
Påverkanskampanjer har visat sig ha god effekt på efterfrågan och att låta kunder prova
utbudet har gjort att många stannat som kunder. Strategin bör därför vara att fortsätta
med detta både på långs sikt men även specifikt i utmaningen att återetablera resandet
efter minskningen av resandet efter restriktionerna under Coronapandemin.

4.4

Hälsa, klimat och miljö

Kollektivtrafiken utgör å ens sidan ett verktyg för att minska transporters negativa
effekter på hälsa, klimat och miljö. Det är även viktigt att jobba med att säkerställa att
utförandet av trafiken i sig har så liten negativ effekt som möjligt på samma mål.
Ett tredje perspektiv är att kollektivtrafikresande innebär att resenärer rör mer på sig i
vardagen och genererar färre utsläpp av partiklar och buller jämför med om resan gjorts
med bil. Slutsatsen är att kollektivtrafikresandet genererar betydande positiva
hälsoeffekter och en förbättrad hälsa innebär i sin tur en samhällsekonomisk nytta när
belastning på vård minskar.
Kollektivtrafiken är ett centralt verktyg när det gäller att minska transporternas negativa
klimatpåverkan. Självklart är det viktigt att det sker en fortsatt omställning till en
privatbilism som sker med fordon med så liten klimatbelastning som möjligt. Men –
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för att minska persontransporternas negativa klimatpåverkan är det allra viktigaste att
så många bilresor som möjligt ersätts med kollektivtrafik, gång eller cykel.
För att detta ska vara möjligt är det viktigt att vi har en kollektivtrafik som
dimensioneras för att klara en ökad marknadsandel i nivå med såväl efterfrågan som de
uppställda klimatmålen. Det är också centralt att kollektivtrafiken utformas så att den
är ett alternativ som upplevs som mer attraktivt än bilen. Till sist är också så att
kollektivtrafik fungerar som verktyg klimatmålen bara om den används. En
förutsättning för att kollektivtrafiken ska vara såväl klimat- och resursmässigt hållbar,
är att den har en beläggning som uppgår till en nivå som gör att det finns klimatnyttor
med att människor väljer kollektivtrafiken framför att åka bil och att marknadsandelen
ökar enligt målsättningen. För att uppnå detta krävs förändrade resebeteenden. Därför
behöver Regionen utveckla arbetet med mobility-management både drivet av Region
Örebro län men även inom nätverk tillsammans med kommuner och andra
samhällsaktörer.
Utöver att så många som möjligt reser med kollektivtrafiken, är det också viktigt att
kollektivtrafiken i sig ger så små avtryck som möjligt på klimat och miljö. När vi nu
tar steg bortom fossilfrihet inom allmän kollektivtrafik, och så småningom även inom
serviceresor, utökas ansatsen med att minimera drivmedlens påverkan på övriga
svenska miljömål1. Även om minskad miljöpåverkan och minskad energiförbrukning
är den huvudsakliga inriktningen för kollektivtrafikens drivmedel är biogas alltjämt ett
relevant drivmedel mot bakgrund av dess positiva effekter när det gäller att understödja
en lokal kretsloppsekonomi som gör att miljövärdet är högt trots en något längre
energieffektivitet.
Efterfrågan på biodiesel kommer sannolikt att öka kraftigt fram till 2030, främst till
följd av reduktionsplikten för diesel som införs stegvis. De föreslagna nivåerna i
reduktionsplikten skulle leda till att andelen av biodiesel ökar till 78 procent 2030.
Detta är att jämföra med en andel på 31 procent för 2021. Sammantaget innebär detta
en osäker tillgång på biodiesel och en trolig prisökning på drivmedlet under kommande
år. För serviceresor ligger fokus på att nå målet om 100% fossilfria drivmedel samt att
påbörja elektrifiering av fordonsflottan. För allmän kollektivtrafik är behovet främst att
minska behovet av biodiesel samt att påbörja elektrifiering av fordon inom
stadstrafiksystemen.

1

Minskad klimatpåverkan, Ökad biodiversitet och minskad giftighet för djur och miljö, Ökad
resursåtervinning, Minskad försurning, Minskad övergödning, Förbättrad luftkvalitet, Minskat
trafikbuller under 50 km/h
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Slutsatsen, som dragits tidigare, är den att kollektivtrafik som verktyg bara fungerar om
den används. Det räcker inte att anskaffa fordon, köra dem med bästa möjliga
energikälla och lägga attraktiva tidtabeller.

5.

Inriktning för utbud av allmän
kollektivtrafik

De ovan angivna målen samt den strategiska inriktningen för kollektivtrafiken leder
över till att definiera det behov av kollektivtrafik som antas vara nödvändigt för att nå
målen. Med utgångspunkt i analysen av resandeunderlag, pendlingsutveckling,
färdmedelsval etc. som gjorts i bilaga 1 har det gjorts en bedömning av behov av
kollektivtrafik som beskrivs i detta kapitel. De behov som uttrycks nedan kommer att
fullgöras antingen genom att kommersiella aktörer kör kollektivtrafiken eller genom
beslut om trafikplikt. Trafikpliktsbeslut innebär att kollektivtrafikmyndigheten
upphandlar trafiken eller anordnar den i egen regi. Inriktningen för kollektivtrafiken
kommer således att påverka transportbranscher som buss, tåg och taxi.
Förutsättningarna för en god kollektivtrafik som samordnar personers resbehov ser
olika ut på olika platser i länet och merparten av antalet resor som sker i Örebro län
sker inom Örebro tätort och mellan Örebro och närliggande orter. Utbudet av
kollektivtrafik baseras på efterfrågan på resor i olika relationer eftersom en viktig
utgångspunkt är att kollektivtrafiken har effekt på samhällsutvecklingen endast om den
används. Forskning visar att det är mer klimateffektivt att köra buss än bil om antalet
passagerare är >6,3 passagerare (Euro5/Euro6 teknologi) respektive >4,5 passagerare (
elfordon) i bussen (K2, Statens vegvesen, Urbannet Analyse, 2017). Kollektivtrafiken
i Örebro län ska vara baserad på tät och snabb trafik i de relationer där efterfrågan på
resor är stor. En inriktning är att trafikdygnet generellt ska sträcka sig mellan kl. 06–
23.
Örebro län har tågtrafik både inom länet och till angränsande län, tågtrafiken i Örebro
län består till största del av regionaltåg. Busstrafiken kan delas in i Expresstrafik,
Regiontrafik, Stadstrafik och Närtrafik. Det som avgör vilken linjetyp trafiken i en
viss relation bör tillhöra är en kombination av:
 Kundens syfte med resorna i relationen
 Storleken på den faktiska och potentiella efterfrågan i relationen
 Om efterfrågan i första hand finns mellan ändpunkter i en reserelation (A och
B) eller om det finns mellanmarknader inom reserelationen.
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Figur 4. Örebro län med…
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Tabell 2. Utbudstabell som anger minimum av utbud i den viktigaste reserelationen i trafikslag, antal
avgångar vardag och helg samt syfte med trafiken. Trafiken relaterar utbudsmässigt direkt till
befolkningsstorleken i länets tätorter.
Antal invånare i tätorter Dubbelturer per vardag Dubbelturer per helgdag

Huvudsakligt syfte/målgrupp

>50000 inv

20

7

Arbets- och studiepandling,
Fritidsaktiviteter
Nöjen

3000-50000 inv

20

5

Arbets- och studiepandling
Fritidsaktiviteter
Nöjen

500-3000 inv

10

4

Arbets- och studiepandling
Fritidsaktiviteter (i viss mån)

200-500 inv

∞
∞

Utanför tätorter

5.1

Serviceresor
Fritidsaktiviterer (i viss mån)
Serviceresor
Fritidsaktiviterer (i viss mån)

Aktuella trafikslag
Tågtrafik
Exprestrafik
Regiontrafik
Landsbygdstrafik
Stadstrafik
BRT
Tågtrafik
Exprestrafik
Regiontrafik
Landsbygdstrafik
Stadstrafik (Kga och Lbg)
Tågtrafik
Regiontrafik
Landsbygdstrafik
Närtrafik
Närtrafik

Regionaltåg

Örebro län har tillsammans med grannregionerna ett gemensamt intresse av att
utveckla regional tågtrafik av tillräcklig omfattning utifrån de regionala behoven.
Den gemensamma utvecklingen bör ske genom etablerandet av ett gemensamt
storregionalt stomnät som utgår från nuvarande regionala tågtrafiken inom Mälardalen
och Bergslagen.
Kravet på stabilitet över tiden och löpande kapacitetsutbyggnad gör att den
storregionala stomtrafiken behöver regleras i olika former av avtal om trafikutbud,
fordonsförsörjning och tillgång till spårkapacitet. Storregional stomtrafik på spår
bedöms heller inte ha möjlighet att vara kommersiellt lönsam i en omfattning som
motsvarar regionens behov. Utvecklingen av det regionala stomnätet kräver därför att
överenskommelser görs mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna om trafikens
omfattning och finansiering. Regionens behov av en snabbare trafik som med kortare
restider kan driva på regionförstoringen och binda samman de större städerna i
Mälardalen och Stockholm. Trafiken längs västra stambanan mot Göteborg är också
viktigt vilket framgår av inriktningen i den regionala utvecklingsstrategin.
Regionaltågstrafiken syftar både till att användas för dagliga resor inom länet och för
pendling och sällanresor över lite längre avstånd. Flertalet av de större målpunkterna
ligger utanför länet. Regionaltågen nyttjas i första hand för resor i avståndsintervallet
20–200 kilometer. Tågen är därmed viktiga både för trafiken inom länet och för
regionförstoringen med möjligheten att nå andra arbetsmarknader. Här följer en
genomgång av tågutbud och huvudsakliga målpunkter i respektive delstråk inom länet
och bortanför länsgränsen.
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Norr
Sträckan Örebro- Frövi- Lindesberg och Kopparberg trafikeras av Tåg i Bergslagen
med timmestrafik som grund, förstärkt med halvtimmestrafik på morgon och
eftermiddagen mellan Örebro och Lindesberg. Detta utgör en delmängd av antalet
avgångar i Tabell 1 ovan. Tågen fortsätter mot Dalarna där Ludvika och Borlänge är
viktiga målpunkter.
Söder
I relationen Örebro- Kumla- Hallsberg är inriktningen att tillhandahålla
halvtimmestrafik i högtrafik och timmestrafik övrig tid. Trafiken tillhandahålls med en
kombination av Tåg i Bergslagens och SJs tåg. Detta utgör en delmängd av antalet
avgångar i Tabell 1 ovan.
Öster
På Mälarbanan och Svealandsbanan bedrivs också regionaltågstrafik. Viktiga
målpunkter längs dessa banor är främst nodstäderna Stockholm, Västerås och
Eskilstuna. Trafiken på Svealandsbanan drivs av Mälardalstrafik, medan trafiken på
Mälarbanan körs av SJ på kommersiell grund.
Från Hallsberg går det både fjärrtåg och regionaltåg mot Stockholm. Fjärrtågtrafiken
körs på kommersiell grund och bedrivs främst av SJ med korta restider mellan
Hallsberg och Stockholm. Regionaltågstrafiken bedrivs av Mälardalstrafik vars syfte
är att skapa god tillgänglighet mellan Hallsberg, Vingåker och Katrineholm, Södertälje
och Stockholm.
Sydöst
Mot Östergötland bedrivs regional tågtrafik från Hallsberg ner till Mjölby. Trafiken
bedrivs av Tåg i Bergslagen. Syftet med trafik är att skapa tillgänglighet till Linköping
och Norrköping, men också för att tillgängliggöra resor söderut på södra stambanan
mot Malmö och Köpenhamn.
Väster
Mot Västra Götaland går SJ:s kommersiella regionaltågstrafik i riktning mot Skövde
och Göteborg. Längs Kinnekullebanan bedriver Västtrafik regional tågtrafik mellan
Göteborg och Örebro med några få avgångar per dag. Från Västra Götalandsregionen
finns ett intresse att knyta samman Mariestad och andra orter längs Kinnekullebanan
med Örebro. För Örebro läns del är trafikens främsta syfte att trafikförsörja sträckan
Örebro till Laxå.
Från Hallsberg bedriver SJ kommersiell tågtrafik mot Degerfors, Karlstad och Oslo.

Region Örebro län
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Figur 5. Strategi för tåg och expressbussar i Mälardalen framtagen inom det storregionala samarbetet En
Bättre Sits.

5.1.1 Principer för etablering av ny station
Principen är att nya stationer endast ska öppnas om de bedöms kunna ge ett positivt
nettotillskott av resenärer. Ytterligare tågstopp längs en sträcka innebär längre restider,
samtidigt som det skapar möjlighet till en god trafikförsörjning för fler resenärer.
Följande huvudkriterier ska beaktas:
 Pendlingsbenägenheten mellan regionens större orter ska beaktas.
 Nettoresandet på den aktuella linjen ska öka.
 Restidskvoten i tunga reserelationer ska vara konkurrenskraftig.
 Tågtrafikens och infrastrukturens kostnadseffektivitet ska beaktas.
Förutom att lägga tågstopp strategiskt i förhållande till var bebyggelse redan finns så
ger exploatering i stationsnära lägen hög tillgänglighet till kollektivtrafiken och bygger
underlag för ökat resande. Kommunernas exploateringsplaner ska därför beaktas vid
utredning av potentiella stationslägen. Viktigt är även att övrigt utbud av allmän
kollektivtrafik utreds för anpassning till de nya förutsättningar för resande som ett
stationsläge ger.
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5.2

Expressbusstrafik

Expressbusslinjerna används i första hand för att skapa snabba förbindelser mellan
Örebro tätort och övriga kommunhuvudorter som inte är sammanlänkade med tågtrafik.
Expressbusstrafiken syftar huvudsakligen till att erbjuda resor i arbets- och
studiependlingssyfte. Expressbusslinjer trafikeras enligt principen: få hållplatser och
gen linjesträckning och bör angöra hållplatser som bidrar till en nettoökning av antalet
resenärer. Det innebär generellt att det är få stopp i glesbebyggda områden, medan
tätare stopp kan vara befogade inom tätorter. Det kan dock variera beroende på vilka
övriga stråk av allmän kollektivtrafik som expressbusslinjen sammanfaller med och
vilka tidsvinster som ett reducerat antal stopp kan leda till.
Linjer i följande relationer bör utbudet utgöras av expressbusslinjer
- Karlskoga–Örebro
- Askersund–Örebro
- Nora - Örebro
- Hällefors–Örebro
- Fjugesta-Örebro
Fordonen som kör dessa linjer ska hålla en motsvarande komfort som regionaltågen,
för att bland annat möjliggöra nyttjande av restiden för arbete eller studier.

5.3

Regionbusstrafik

Det finns fler relationer än de som trafikeras av tåg och expressbusstrafik, där det finns
en stor efterfrågan på resor till arbete, studier eller fritidsaktiviteter. Dessa relationer
trafikeras av regionlinjer med minst 10 turer i vardera riktningen per vardag. I relationer
där utbudet består av både tågtrafik och regionbusstrafik samplaneras de så att
parallellkörning undviks. Tåg- och expressbusstrafikens syfte är att erbjuda snabba
resor mellan kommunhuvudorter och större tätorter medan regionbusstrafiken på
motsvarande sträcka ska fokusera på mellanmarknaderna och i den mån det är möjligt
stärka tågtrafiken genom bytesmöjligheter mellan tåg och buss. Regionlinjerna ska, så
långt det är möjligt, ha samma linjesträckning varje tur och körvägsvarianter ska
undvikas.

5.4

Landsbygdstrafik

Linjetypen landsbygdstrafik innefattar linjelagd allmän kollektivtrafik som inte är tåg,
express- eller regiontrafik. Det är generellt busslinjer men 3-5 avgångar per vardag och
har en yttäckande linjesträckning ofta med en tidtabell anpassad till skoltider lokalt.

5.5

Närtrafik

Närtrafiken utgör en förlängning av den tidtabellslagda allmänna kollektivtrafiken i
Örebro län. Utbudet av närtrafik riktar sig till personer bor mer än 1 km från en
hållplats som angörs av express- eller regiontrafik och det huvudsakliga syftet är att
ge invånarna på landsbygden möjlighet att nå service (handel, apotek, vårdcentral
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eller bibliotek) i närmsta tätort. Resor erbjuds när efterfrågan på kollektivtrafikresor
är något lägre och resenären hämtas i nära anslutning till bostaden och går till
närtrafikhållplatser i närmsta tätort. Resenären kan därifrån välja att fortsätta sin resa
vidare med annan kollektivtrafik. Närtrafikresor samplaneras med andra
närtrafikresor samt med färdtjänst- och sjukresor.

5.6

Stadstrafik

I Örebro län finns stadstrafik i Örebro, Karlskoga och Lindesberg. För stadstrafiken är
lägsta nivå en buss i halvtimmen under högtrafik och en buss i timmen i lågtrafik. Det
ska även finnas turer under kvällar och helger. Det finns stråk i stadstrafiken där
efterfrågan på kollektivtrafik är större vilket medger en högre turtäthet.
I stråk med stor efterfrågan på resor i stadstrafiken både i Örebro och i Karlskoga och
Lindesberg ska busstrafiken ha hög framkomlighet. Det betyder att bussen bör
prioriteras i gaturummet, att avstånd mellan hållplatser inte bör vara kortare än 400
meter och inte längre än 800 meter vid bebyggelse. Resenärerna i stråk med stor
efterfrågan på resor i stadstrafiken ska uppleva busstrafiken som ett snabbt och effektivt
sätt att resa.
Örebro stad växer, både genom förtätning men även genom att nya bostadsområden
byggs i ytterkanterna. Det optimala för ett hållbart resande, med buss, från de nya
bostadsområdena är att de ligger i starka kollektivtrafikstråk där det redan finns ett stort
utbud av kollektivtrafik eller utgör en förlängning av dessa stråk. Förändringar i
linjesträckningar på grund av ny bebyggelse ska enbart göras om det genererar ett
nettotillskott av resenärer.
5.6.1 Bus rapid transit - BRT
Örebro stad har, när detta program tas fram, en av Sveriges långsammaste
stadstrafiksystem och i syfte att kraftigt minska restiderna och åstadkomma en positiv
resandeutveckling byggs ett BRT-system. Trafikstart för systemet sker etappvis mellan
åren 2023 och 2025 och genomförandet sker i alla steg i tätt samarbete mellan Örebro
kommun och Region Örebro län.
De systemegenskaper som är rådande för BRT-systemet i Örebro är:
• Systemet ska vara lätt att förstå och använda
• Hög synbarhet i stadsmiljön, egen design och varumärke
• Hållplatser, anslutningsvägar och stadsmiljö med hög kvalitet
• Egna körbanor och full prioritet i korsningar,
• Gena linjesträckning med mjuk linjeföring, jämn körbana med hög kvalitet.
Med ett BRT-system finns potential till att sänka restidskvoten från dagens 1,8–1,9 ner
till 0,9–1,2. Detta beräknas ge en ökning av resandet på 20–30 procent.
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5.7 Länsgränsöverskridande allmän kollektivtrafik med
buss
Efterfrågan på allmän kollektivtrafik i relationer som korsar länsgränser ska utredas
löpande tillsammans med och på lika villkor som efterfrågan inom länet. I dagsläget
körs majoriteten av utbudet av allmän kollektivtrafik i relationer över länsgräns med
tåg som beskrivits i stycke 5.1. Ett antal länsöverskridande relationer med efterfrågan
på resor saknar dock tågförbindelse och där är det av strategiskt viktig betydelse för
Örebro län att bibehålla busstrafik. I dagsläget domineras utbudet av resmöjligheter
med buss till målpunkter i Värmland (ex Filipstad, Kristinehamn och Karlstad)
respektive Västmanlands (Arboga och Götlunda).

5.8

Trafikplikt eller kommersiell trafik

Kollektivtrafiklagen (lag (2010:1065) om kollektivtrafik) öppnar för att behovet av
kollektivtrafik kan tillgodoses genom att kollektivtrafikmyndigheten beslutar om
trafikplikt eller att kollektivtrafikoperatörer driver den på kommersiella grunder. Den
strategiska inriktningen som beskrivs i kapitel 3 samt det behov av kollektivtrafik som
beskrivs ovan är utgångpunkten för om kollektivtrafikmyndigheten väljer att fatta
beslut om trafikplikt eller väljer att förlita sig på de kommersiella aktörernas initiativ.
Utöver dessa kriterier är det också avgörande att resenärerna kan erbjudas ett utbud av
kollektivtrafik som är stabilt över en längre tid. Inför beslut om trafikplikt hålls samråd
med entreprenörer för att klargöra om det finns intresse att driva delar av
kollektivtrafiken på kommersiell grund.

5.9

Anpassning till kraftig förändring av efterfrågan

Det är kollektivtrafikmyndighetens ansvar att kontinuerligt anpassa utbudet av
kollektivtrafik efter en förändrad efterfrågan och marknadspotential. Normalt sker detta
i samråd med kommunerna i samband med att nya bostadsområden uppförs eller nya
verksamheter etableras och tabeller justeras i samband med tidtabellsskifte. Om det
däremot sker en hastig och omfattande förändring av efterfrågan, så kan det vara
aktuellt med en särskild samverkan med berörd part för att kunna tillgodose efterfrågan
vid tillfälle som avviker från rutinen.

6.

Kommersiell kollektivtrafik

Det är Transportstyrelsen som i sin författningssamling TSFS 2012:2 anger regler för
anmälan om trafikstart, upphörande samt förändrat utbud av kommersiell trafik. Den
regionala kollektivtrafikmyndigheten är mottagare av anmälan och den ska inkomma
21 dagar innan trafik startar eller upphör samt i vissa fall även vid förändringar.
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Alla kollektivtrafikföretag som bedriver regional kollektivtrafik ska på
konkurrensneutrala och icke-diskriminerande villkor ha tillträde till hållplatser och
bytespunkter i länet. Kollektivtrafikmyndighetens ambition är att genom en god dialog
med väghållare och övriga trafikerande entreprenörer kunna tillgodose tillräcklig
kapacitet för att samtliga trafikerande bolag ska kunna angöra hållplatser som önskat.
Gällande fysisk plats för att angöra är kollektivtrafikmyndighetens förhoppning att
åtgärder som prisstyrning och tidstyrning inte ska vara nödvändiga för att klara
efterfrågad kapacitet. När det gäller förmedlande av digital information om
avgångstider etc. erbjuds det där motsvarande möjlighet finns för
kollektivtrafikmyndighetens trafikutbud. I Örebro län bedöms kapacitetsbrist vid
bytespunkter i första hand kunna uppstå vid Örebro resecentrum.
Vid etablering kommersiell kollektivtrafik ska också trafikföretagen ges möjlighet att
föra dialog med kollektivtrafikmyndigheten om eventuell biljettsamverkan.

7.

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Region Örebro län utreder och prövar tillstånd till färdtjänst och riksfärdtjänst för
samtliga av länets 12 kommuner. Det är ett ansvar regionen har sedan hösten 2001. Den
som beviljas färdtjänst kan resa med serviceresefordon i och emellan länets samtliga
kommuner samt 30 km utanför länsgränsen. Utöver färdtjänst och riksfärdtjänst utreds
också rätten till månadskort samt särskilda villkor vid färdtjänstresa, exempelvis
ensamåkning, två ledsagare, direktresa eller särskild placering i fordonet. Antalet
personer i länet med tillstånd till färdtjänst uppgick år 2019 till cirka 10 700 stycken,
vilket motsvarar 3,5 procent av befolkningen. Detta är en ökning på 0,2 procentenheter
sedan 2015.
Rent praktiskt samplaneras och samkörs färdtjänst och sjukresor inom länet. Vid
beviljande av färdtjänsttillstånd får personen även automatiskt tillstånd att boka resor
till vården (sjukresor) med serviceresefordon. Detta sker då till samma egenavgift
som finns inom färdtjänsten.
Tillstånd till riksfärdtjänst innebär att kunden beviljas ersättning för de merkostnader
som uppstår för resan till följd av kundens funktionsnedsättning. Ersättningen kan
exempelvis bestå i beviljande av serviceresefordon för att ta sig till/från resmålet eller
i form av utbetalning av en ledsagares biljettkostnader i samband med resa med
allmänna kommunikationer.
Under 2019 var den totala kostnaden för resor med riksfärdtjänst med
serviceresefordon cirka 3 miljoner kronor. Antalet riksfärdtjänstresor med
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serviceresefordon var cirka 1300 stycken. När det gäller ersättning för merkostnader i
samband med riksfärdtjänstresa med allmänna kommunikationer med ledsagare
betalades drygt 32 000 kronor ut för 28 stycken resor 2019. Den statistik som finns från
2020 har så starkt påverkats av pågående pandemi att dessa siffror inte bör jämföras
med, då det var väldigt mycket färre resor under det året.

7.1

Prissystem för färdtjänst

Grunderna för prissättning av den egenavgift kunden betalar för att resa med färdtjänst
i Örebro län ska utgå ifrån att:
 resan erbjuder en högre service än motsvarande resa med allmänna
kommunikationer och därmed ska egenavgiften vara större vid resor med
färdtjänst.
 priset är relaterat till reslängden, utifrån en miniminivå och en maxnivå.
 undantaget från prissättningen är månadskort för arbets- och studieresor där
prissättningen överensstämmer med den kostnad som gäller för motsvarande
resa med allmän kollektivtrafik. Resor till och från förtroendeuppdrag ingår
också i de resor som kunden kan få månadskort för.
Beslut om förändringar av priserna sker i samråd med kommunerna.

7.2

Prissystem för riksfärdtjänst

Regeringen har meddelat föreskrifter om kundens egenavgifter som anges i
förordningen (1993:1148) om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst. Egenavgiften
får därmed varken vara lägre eller högre än den som är angiven i förordningen.
Utgångspunkten för egenavgifterna är vad normala reskostnader är för att resa med
allmänna kommunikationer, tåg 2:a klass.

8.

Organisation och arbetsfördelning

8.1

Regionen och kommunerna

Region Örebro län utgör den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKTM) i Örebro
län
och
mer
specifikt
är
det,
under
nuvarande
mandatperiod,
samhällsbyggnadsnämnden som har myndighetsuppdraget inom Regionens
organisation. Sedan trafiken skatteväxlades 2012 finansieras den till 100 procent av
Region Örebro län. För att tillgodose den kommunala förankringen av de beslut som
fattas av kollektivtrafikmyndigheten finns ett regionalt samverkansråd som består av
ledande kommunala politiker. Det finns också en samverkansstruktur med
tjänstepersoner från länets kommuner i form av beredningsgrupp till regionala
chefssamverkansgruppen för trafik och infrastruktur (KC/RD).
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8.1.1 Regional samverkan
För att utveckla trafiken krävs en aktiv dialog med kommuner, grannlän, operatörer och
resenärer. Andra områden för dialog och samverkan kan vara periodkortsgiltighet och
biljettmaskinsystem samt olika tekniska system för exempelvis bussprioritering vid
trafikljus och realtid. Att ingå i dessa system är förknippat med kostnader och kräver
även viss framförhållning.
Utgångspunkten för samverkan bör i första hand vara målen i
trafikförsörjningsprogrammet. Men för att målen ska vara möjliga att nå är det viktigt
att det finns en tydlig koppling till målen i exempelvis kommunernas översiktsplaner
och Trafikverkets planer för transportinfrastrukturen. Länsplanen för
transportinfrastruktur fyller också en viktig funktion när det gäller finansiering av
infrastruktur kopplat till kollektivtrafiken.
När det gäller resor med kollektivtrafiken över länsgräns är det också viktig att det sker
en samverkan mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna för en ömsesidig
fordonsförsörjning.
8.1.2 Storregionalsamverkan
Samverkan med andra län är en viktig del i arbetet och det sker inom ett antal nätverk
med länen inom Mälardalen. En Bättre Sits (EBS) samordnas av Mälardalsrådet och
är ett nätverk av politiker med stöd av tjänstemän från de länsplanupprättande organen,
de regionala kollektivtrafikmyndigheterna samt Trafikverket vid behov. Den främsta
uppgiften för En Bättre Sits är att ta fram en storregional systemanalys som är
regionernas gemensamma prioriteringar och inspel till den nationella planen. I den
storregionala systemanalysen beskrivs vilken kollektivtrafik regionerna har för avsikt
att bedriva på järnväg och vilka infrastruktursatsningar som krävs för att kunna uppnå
en konkurrenskraftig trafik.
Ett annat nätverk med påverkan på kollektivtrafikens uppdrag är ÖMS-samarbetet. De
sju regionerna i östra Mellansverige genomför gemensamma studier för att undersöka
och sprida kunskap om förutsättningarna för att öka integreringen mellan länen och
verka för en gemensam marknad för arbete, utbildning och bostäder. Regioner som
ingår i ÖMS-samarbetet är Stockholm, Uppsala, Gävleborg, Västmanland, Örebro,
Södermanland och Östergötland. Även Mälardalsrådet ingår i samarbetet.

8.2

Trafik

Kollektivtrafikmyndigheten planerar och ger förutsättningar för genomförande av den
allmänna kollektivtrafiken i länet. Det utbud som det fattas trafikpliktsbeslut om utförs
av buss- och tågoperatörer som upphandlas eller är delägda av Region Örebro län.
Tågoperatörer upphandlas tillsammans med andra län inom tågsamverkan som beskrivs
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nedan medan all busstrafik körs i egen regi och tilldelas Svealandstrafiken AB. All
trafik utförs under varumärket Länstrafiken Örebro.
Sedan 2018 äger Region Örebro län trafikbolaget Svealandstrafiken tillsammans med
Region Västmanland. I takt med att trafikavtal löper ut tas nya trafikpliktsbeslut och
busstrafiken som dessa omfattar överlåts till Svealandstrafiken och utförs i egen regi
eller upphandlas av tredje part. Svelandstrafiken ansvarar för att bedriva trafiken i
enlighet med Region Örebro läns intentioner som anges i detta program och övriga
strategier riktlinjer. Detta förutsätter ett väl fungerande samarbete inom alla aspekter
av trafiken från tidtabeller, tekniska system, infrastruktur och kundkontakter.
Region Örebro län är delägare i två tågtrafikbolag, Tåg i Bergslagen och
Mälardalstrafik. Tåg i Bergslagen ägs gemensamt av regionerna Dalarna, Västmanland,
Gävleborg och Örebro. Mälardalstrafik ägs gemensamt av regionerna Stockholm,
Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland.
Region Örebro län är beställare av tågtrafiken. Planeringssamverkan kring den
regionala tågtrafiken sker genom Mälardalstrafik och Tåg i Bergslagen, där frågor om
planering, trafikering, marknadsföring, färdbevis och strategisk utveckling hanteras i
nära samverkan med trafikbolag och berörda län. Samverkan kring tågtrafik sker också
med Region Värmland, Region Östergötland samt med Västra Götalandsregionen, men
i mindre omfattning.

8.3

Trafikplikt

Mål och strategier i trafikförsörjningsprogrammet utgör grunden för myndighetens
beslut om allmän trafikplikt. Beslutet innebär att myndigheten slår fast vilka krav, till
exempel på kvalitet, omfattning eller prissättning, som ska uppfyllas avseende en viss
trafik. Myndigheten får, efter överenskommelse med en eller flera andra regionala
kollektivtrafikmyndigheter, även fatta beslut om allmän trafikplikt inom
myndigheternas gemensamma område.
Trafikplikten grundar sig även på en analys av att det offentliga har ett legitimt intresse
av att kunna tillhandahålla kollektivtrafik, som kommersiella aktörer inte skulle
erbjuda. Observera dock att myndigheten inte i någon särskild form behöver undersöka
det kommersiella intresset eller visa att sådant intresse saknas för att ha rätt att
organisera trafik.
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Figur 6. Beskrivning av hålltider vid upphandling och tidpunkter för beslut om allmän trafikplikt inför
uppstart av ny allmän kollektivtrafik.

8.4

Tillköp

Generellt gäller att Region Örebro län finansierar all kollektivtrafik som bedöms vara
av regional betydelse. All kollektivtrafik som är av regional betydelse ska gå att härleda
ur trafikförsörjningsprogrammet. Kollektivtrafiklagen öppnar dock för en kommun att
finansiera viss regional kollektivtrafik som är av bättre kvalitet eller billigare för
resenärerna än vad den regionala kollektivtrafikmyndigheten annars skulle
tillhandahålla.
Eventuella tillköp av regional kollektivtrafik kräver en överenskommelse mellan
kollektivtrafikmyndigheten och berörd kommun. Tillköp får inte medföra högre
kostnader för kollektivtrafikmyndigheten, eller bidra till att trafiksystemets upplägg
rubbas.

8.5

Infrastruktur för kollektivtrafik

Ansvaret för kollektivtrafikens infrastruktur i länet är uppdelat på flera parter.
För busstrafiken är det respektive väghållarens ansvar att stå för markarbeten. Det är
antingen
Trafikverket,
en
kommun
eller
en
enskild
vägförening.
Kollektivtrafikmyndigheten ansvarar för att anskaffa och planera för den
hållplatsutrustning som finns ovan marken. I dagsläget handlar det ex om: stolpe med
hållplatstopp, väderskydd, informationstavlor, pratorer och digitala skyltar.
För tågtrafiken är det Trafikverket som ansvarar för plattformar vid järnvägsstationer.
Eventuell förändring och utveckling av plattformar bör ske i samråd mellan
Trafikverket, kommunen, tågoperatörer och kollektivtrafikmyndigheten. Stationshus
eller motsvarande vid resecentrum och järnvägsstationer ägs av Jernhusen eller
respektive kommun.
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8.5.1 Definition av tillgänglig busshållplats
Det finns i dagsläget ingen nationell definition av vilka utformningskrav som ska
uppfyllas för att en busshållplats är att betrakta som fysiskt tillgänglig. Region Örebro
län har därför tagit fram en egen definition som harmoniserar väl med hur andra län
valt att definiera fysisk tillgänglighet vid busshållplats.
Definitionen utgörs av tre punkter:
• Plattformshöjd, kantsten: R17
• Taktilt stråk (plattor med ränder/pluppar)
• Visuellt stråk (Plattrad med kontrasterande färg (vit))
Detta utgör minikravet för utformning och region Örebro län väljer att beskriva
utformningen utan att bedöma vilka personer med funktionsvariationer som kan resa
från hållplatsen. Den bedömningen överlåts till enskilda personer själva att göra.
Ca femtio busshållplatser som angörs av regiontrafik med 20 eller fler påstigande per
vardag saknar ett eller flera tillgänglighetskrav. Geografiskt återfinns de inom 9 av 12
av länets kommuner. Ca trettio busshållplatser som finns inom Örebro
stadstrafikområde saknar också ett eller flera tillgänglighetskrav. Dessa är hållplatser
med mer än 60 påstigande per vardag. Samtliga hållplatser nämnda ovan återfinns inom
utvecklingsområdena i RUS och fokus är att tillgänglighetsanpassa dessa till 2030.
8.5.2 Utrustningsnivåer
Utöver den grundläggande tillgänglighetsdefinitionen är ett antal utrustningsnivåer
etablerande. En målnivå för hur hållplatser bör vara utrustade avgörs av flera faktorer.
En grundläggande sortering sker efter antal påstigande men ytterligare fyra faktorer
inverkar på vilken målnivå av utrustning som är lämplig ur ett tillgänglighets- och
attraktivitetsperspektiv.
• Specifik kundgrupp eller målpunkt
• Funktion kopplat till byte mellan färdmedel
• Hastighet på väg
• Om hållplats finns i en relation med stör efterfrågan på resor
Utöver utrustningsnivåer har även en miniminivå etablerats för hur förutsättningarna
vid en plats för på- eller avstigning ska vara. I arbetet med att förbättra hållplatser i
länet ska det säkerställas att alla hållplatslägen, oavsett resande eller övriga ovan
nämnda faktorer, ska placeras så att en ståyta (om minst 1,5x1,5 m) finns för på och
avstigning. Till antalet är busshållplatserna fördelade på följande sätt mellan
utrustningsnivåerna:
• Nivå 4 består av 1047 hållplatser och 83 av dem har behov av
kompletteringar i tillgänglighet eller utrustning
• Nivå 3 består av 78 busshållplatser och 10 av dem har behov av
kompletteringar i tillgänglighet eller utrustning
• Nivå 2 består av 234 busshållplatser och 232 av dem har behov av
kompletteringar i tillgänglighet eller utrustning
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•

Nivå 1 består av 35 busshållplatser och 26 av dem har behov av
kompletteringar i tillgänglighet eller utrustning
Ambitionen är att nå måluppfyllnad inom respektive utrustningsnivå med fokus på
hållplatser uppifrån och ner i utrustningsnivåerna samt att höja lägstanivån så att
samtliga hållplatslägen har definierad ståyta. Fokus på effektivitet är även viktigt
vilket gör att kompletteringen sker i samband med andra åtgärder på väg.
Tabell 3. Tabellen anger målnivåer av utrustning som länets busshållplatser fördelas mellan.
Fördelningen sker baserat på såväl antal resande som andra faktorer så som målpunkt eller bytesfunktion.

9.

Stödsystem

9.1

Försäljning och distributionssystem

Systemets huvudsakliga funktion är att vara ett stöd för att sälja, distribuera och
validera färdbevis (biljetter). I samband med försäljning och användning av färdbevisen
samlar systemet in data som används för uppföljning och analys av resandet, samt
ekonomisk uppföljning och fördelning av intäkter. Försäljnings- och
distributionssystem ska utformas så att de är enkla för resenären att förstå, samt att
försäljning och validering av färdbevis inte har negativ inverkan på restiden.

28 (31)

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro län 2022-2030 | Datum: 2021-05-20

Region Örebro län

§124/21 Remiss gällande nytt Trafikförsörjningsprogram - KS 2021/174-5 Remiss gällande nytt Trafikförsörjningsprogram : Remissversion Regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro län(747274) (0)_TMP

9.2

Informationssystem

Informationssystemets viktigaste uppgift är att informera resenären om tillgängligt
utbud av trafik samt om det förekommer störningar, såväl planerade som oplanerade i
trafikutbudet. Systemet ger också liknande information då kunden byter mellan olika
trafikslag och utförare. Både kollektivtrafikmyndigheten och de kommersiella
aktörerna ska leverera trafikinformation till Samtrafiken AB. Ambitionen är att
utveckla realtidssystemet för att bättre skulle kunna hantera behovet av information till
resenärer.

9.3

Kommunikationssystem

Kommunikation mellan förare och trafikledning har två syften. Det möjliggör
trafikstyrning, i första hand i samband med olika typer av störningar i det planerade
trafikutbudet, men också utifrån ett säkerhetsperspektiv både för kunder och för
personal. Inom ramen för utvecklingen av realtidssystemet ska systemfunktioner
tillföras som möjliggör förbättrad information och stöd till föraren i form av
textmeddelanden och kartstöd för att hantera störningar och samordning mellan
trafikslag.

10. Uppföljning och lärande
I en årlig rapport ska programmet utvärderas med avseende på måluppfyllnad.
Erfarenheterna från uppföljningen ska löpande implementeras i arbetet med att
genomförandet
av
trafikförsörjningsprogrammet.
Vid
behov
kan
kollektivtrafikmyndigheten besluta att uppdatera trafikförsörjningsprogrammet.
Kollektivtrafikmyndigheten ska också utveckla sin kompetens genom aktiv
omvärldsbevakning, samverka med akademi, branschorganisationer och
resenärsorganisationer samt ta del av goda exempel från andra delar av världen.

10.1 Indikatorer för uppföljning av programmet
Kärnindikatorer – relaterar till hur i hög grad kollektivtrafiken förmår att utvecklas för
att nå målen som satts upp, dessa följs upp årligen.
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Tabell 4. Kärnidikatorer som följs upp årligen

Övriga indikatorer – relaterar i stor utsträckning till produktionsegenskaper som
indirekt har påverkan på kollektivtrafikens konkurrenskraft. Här finns också indikatorer
som det inte är möjligt att frambringa kvartalsvärden på. Följs upp årligen
Tabell 5. Övriga indikatorer som följs upp årligen

Tabell 2 med indikatorer…..
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Protokoll
Samhällsbyggnadsnämnd

§ 59

Sammanträdesdatum
2021-06-23

Nytt Regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro län
Diarienummer: 20RS12049
Sammanfattning
På uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden har en remissversion av nytt
trafikförsörjningsprogram tagits fram. Programmet tar sikte på år 2030 och det
övergripande målet för allmän kollektivtrafik är en ökad marknadsandel av de
motoriserade resorna i länet.
Arbetet med att förnya mål och strategier har involverat alla delar av området trafik
och samhällsplanering och samordning har skett med de parallella projekten där RUS
och Länstransportplan uppdateras. Tre av fem underliggande mål har samordnats
mellan serviceresor och allmän kollektivtrafik för ökad samordning mellan
trafikformerna.
Strategier kopplade till målen inom områdena trafikering, attraktiv och tillgänglig
resa, försäljning samt hälsa klimat och miljö beskrivs i programmet och
måluppfyllelsen följs upp årligen via målspecifika och generella indikatorer.
Beslutsunderlag
 FPM SBN 210623 Regionalt trafikförsörjningsprogram 2022-2030
 Remissversion Regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro län
 Missiv - Remiss avseende Regionalt trafikförsörjningsprogram
 Bilaga 1 - Nuläge
Bo Ammer (SD) vill till protokollet bifoga särskilt yttrande från
Sverigedemokraterna,

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att skicka ut förvaltningens förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram på remiss
utan politiskt ställningstagandet till innehållet
samt
att paragrafen förklaras omedelbart justerad
Skickas till
Kommuner:
Ljusnarsbergs kommun
Hällefors kommun
Lindesbergs kommun
1 (2)
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Protokoll
Samhällsbyggnadsnämnd

Sammanträdesdatum
2021-06-23

Nora kommun
Örebro kommun
Lekebergs kommun
Kumla kommun
Hallsbergs kommun
Laxå kommun
Askersunds kommun
Degerfors kommun
Karlskoga kommun
Regioner:
Region Värmland
Region Dalarna
Region Västmanland
Region Östergötland
Region Sörmland
Region Uppsala
Region Stockholm
Västra Götalandsregionen
Myndigheter:
Trafikverket
Länsstyrelsen Örebro
Branschorganisationer och näringsliv:
Sveriges bussföretag
Tågföretagen
Handelskammaren
Svenskt Näringsliv
Företagarna
Möckelnföretagen
Business Region Örebro
Föreningar och intresseorganisationer:
Resenärsforum - Sveriges kollektivtrafikresenärer
Hela Sverige ska leva/ Länsbygderådet
De Handikappades Riksförbund - Örebroavdelningen
Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse

1 (1)
KS 2021/150

Kommunstyrelseförvaltningen
Gunilla Sandgren
0581-817 17
gunilla.sandgren@lindesberg.se

Kommunstyrelsen (beredande)
Kommunstyrelsen

Svar på revisionsrapport - Förstudie - Kommunens långsiktiga
planering
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen besluta:
 Revisionsrapporten Förstudie – Kommunens långsiktiga planering”
bevaras med yttrande från kommunstyrelseförvaltningen daterad
2021-08-25
Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lindesbergs
kommun genomfört en förstudie avseende kommunens långsiktiga planering.
Syftet med förstudien att erhålla kunskap rörande kommunens förväntade
befolkningsutveckling samt aktuellt förhållande avseende förekomst av
långsiktiga analyser, kalkyler och långsiktig planering i kommunen.
Efter genomförd förstudie ser vi att Lindesberg kommuns har möjlighet att
stärka den långsiktiga planeringen i Lindesbergs kommun. Detta gäller främst
långsiktiga ekonomiska kalkyler och långsiktig investeringsplan.
Revisorerna har beslutat att överlämna rapporten till kommunstyrelsen med
önskan om kommentarer.
Henrik Arenvang
Kommundirektör

Gunilla Sandgren
Ekonomichef

För åtgärd:
Ekonomichef Gunilla Sandgren
För kännedom:
Kommunala revisorer
PwC
Bilagor:
Svar på revisionsrapporten ”Förstudie – Kommunens långsiktiga
planering”

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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2021/150-2

Kommunstyrelseförvaltningen
Gunilla Sandgren
0581-817 17
gunilla.sandgren@lindesberg.se

Kommunens revisorer
PwC

Svar på revisionsrapporten ”Förstudie – Kommunens långsiktiga
planering”
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lindesbergs
kommun genomfört en förstudie avseende kommunens långsiktiga planering.
Syftet med förstudien att erhålla kunskap rörande kommunens förväntade
befolkningsutveckling samt aktuellt förhållande avseende förekomst av
långsiktiga analyser, kalkyler och långsiktig planering i kommunen.
Efter genomförd förstudie ser revisionen att kommunen har möjlighet att
stärka den långsiktiga planeringen. Detta gäller främst långsiktiga
ekonomiska kalkyler och långsiktig investeringsplan.
Revisorerna har beslutat att överlämna rapporten till kommunstyrelsen med
önskan om kommentarer.
Sammanfattningsvis konstaterar revisorerna att det finns risker i kommunens
arbete med långsiktig planering. Man anger fem områden att utveckla vidare.
Vårt svar kommenteras och framgår för respektive område nedan:
1. Risk för felaktiga antaganden i befolkningsprognosen:
Behov av att kontinuerligt följa upp befolkningsprognos mot utfall och justera
antaganden utifrån förändrade förutsättningar.
Vår kommentar
När det gäller befolkningsutvecklingen följer vi den månadsvis och prognosen
revideras årligen. SCB:s prognoser har vi historiskt inte följt då de varit alltför
orimliga.
2. Risk för kortsiktig planering i fråga om kostnadsutveckling:
Behov av att analysera framtida kostnadskonsekvenser givet den demografiska
strukturen.
Vår kommentar
Vi har för avsikt att följa kostnadsutvecklingen efter åldersgrupper vid
införandet av resursfördelningsmodellen fr o m 2024 med ett längre
perspektiv än den tre-åriga planperioden.

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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3. Risk för att kommunens lokalplanering utgår från nuvarande behov
snarare än framtida utveckling:
Behov av att analysera kopplingen mellan den demografiska utvecklingen och
investeringsplanen.
Vår kommentar
Huvuddelen av kommunens investeringar avser reinvestering av vatten- och
avlopp samt gator och vägar och är inte kopplade till demografin. Vi ser också
att en bättre koppling mellan demografin och investeringar behöver ske inom
flera områden. Som exempel vid nya exploateringsområden för bostäder och
vid reinvesteringar av exempelvis lekplatser, men även för verksamhetsfastigheter.
4. Risk för bristande uppföljning:
Behov av att utveckla en strukturerad och systematisk uppföljning av det
strategiska kompetensförsörjningsarbetet.
Vår kommentar
Riktlinjer för kompetensförsörjning utarbetas och kommer att politiskt antas
under hösten 2021. Utifrån antagna riktlinjer för kompetensförsörjning
kommer respektive förvaltning systematiskt följa upp sitt arbete, planera och
genomföra detta i vårt verktyg-Stratsys. Det strategiska kompetensförsörjningsarbetet kommer med hjälp av verktyget skapa ett enhetligt
arbetssätt för hela kommunen och vi säkerställer på så sätt uppföljningen mm.
5. Risk för bristande helhetsperspektiv:
Behov av att i högre utsträckning integrera kompetensförsörjningsperspektivet
och det ekonomiska perspektivet i den långsiktiga planeringen
Vår kommentar
Kommunen får genom arbetet med kompetensförsörjning fram nuläge och
önskat framtida läge. Utifrån det behovet sammanställs förslag på aktiviteter
och förändringar som kan genomföras på kort och lång sikt. En del kan
genomföras via egen organisation men andra kommer behöva samplaneras
med andra kommuner samt region. Sammantaget kan sägas att det kommer
behövas resurser kopplat till arbetet vilket kommer då vara en del i det
ekonomiska perspektivet, dels för verksamhet dels för förvaltning och även
kommunen i stort. Detta kommer framledes vara en del i planering, analys och
budgetarbetet för kommunen.
Övriga synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen stöder förslaget med att utveckla kommunens
långsiktiga planering och har de senaste åren aktivt arbetat med att skapa
förutsättningar för att få tillstånd ett mer strategiskt långsiktigt perspektiv i
planeringsprocessen. Detta har skett på mål- och budgetseminarier, genom en
speciell temadag med inriktning på ”Att äga framtiden”, workshop samt även
genom att införa en tillitsbaserad styrning i kommunen. Huvudfokus har varit
den demografiska utmaning som kommunen står inför och frågor gällande
kompetensförsörjningen som en viktig del. Beslutet att införa en resursfördelningsmodell utifrån volymer är ytterligare ett sätt att skapa mer
långsiktighet och även transparens i resursfördelningen. Grunduppdraget,
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kvalitetsfaktorer och utvecklingsområden för kommunen. samt
hållbarhetsmålen fr o m 2022 har även dessa ett mer långsiktigt perspektiv.
De risker som revisorerna beskriver och det behov till utveckling som
redovisas utgör en möjlighet till förbättring av den pågående process som
sker i kommunen. Vi vill också i större utsträckning än idag involvera
koncernbolagen i den långsiktiga planeringen och kopplingen till god
ekonomiska hushållning. Avslutningsvis så håller vi med revisorerna att det
långsiktiga perspektivet i kommunens planering är mycket viktigt.

Henrik Arenvang
Kommundirektör

För åtgärd:
Kommunstyrelseförvaltningen
Bilagor:
Tjänsteskrivelse 2021-08-25

Gunilla Sandgren
Ekonomichef

§126/21 Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse

1 (1)
KS 2021/172

Kanslienheten
Rouzbeh Isa
0581-812 09
rouzbeh.isa@lindesberg.se

Kommunstyrelsen

Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen
kvartal 1 2021
Förslag till beslut
Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2021 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
Förvaltningschef

Rouzbeh Isa
Handläggare

För åtgärd:
Kommunfullmäktige
För kännedom:
Socialnämnden
Bilagor:
SN § 99 Ej verkställda beslut kvartal 1 år 2021
Sammanställning ej verkställda beslut kvartal 1 år 2021

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum
2021-06-17
KS 2021/172-1

Socialnämnden

SN §99/21

Dnr: SN 2021/57

Ej verkställda beslut kvartal 1 2021
Beslut
Socialnämnden beslutar att sammanställningen avseende ej
verkställda beslut kvartal 1 år 2021 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.
Coronapandemin har medfört längre väntetid för äldre som
bevilats bistånd särskilt boende. Detta för att verksamheten inte
tilldelat lediga lägenheter där det funnits bekräftat covid-19
smitta på avdelningen.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att sammanställningen
avseende ej verkställda beslut kvartal 1 år 2021 delges
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
______
För åtgärd:
Utvecklingsstrateg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
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KS 2018/436

Kanslienheten
Rouzbeh Isa
0581-812 09
rouzbeh.isa@lindesberg.se

Kommunstyrelsen

Avsägelse av uppdraget som ersättare i utskottet för stöd och
strategi tillika krisledningsnämnd från Linda Svahn (S)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner
 Linda Svahn (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i utskottet för
stöd och strategi tillika krisledningsnämnd från och med 1 oktober
2021.
Ärendebeskrivning
Linda Svahn (S) inkom 2021-09-08 med en avsägelse av uppdraget som
ersätter i utskott för stöd och strategi
Henrik Arenvang
Kommundirektör

Rouzbeh Isa
Handläggare

För åtgärd:
Nämndsekreterare (Troman)
Bilagor:
Avsägelse från förtroendevald

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Tjänsteskrivelse

1 (1)
KS 2018/440

Kanslienheten
Rouzbeh Isa
0581-812 09
rouzbeh.isa@lindesberg.se

Kommunstyrelsen

Avsägelse av uppdrag som ersättare i tolkningsgrupp för
arvodesbestämmelser från Linda Svahn (S)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
 Godkänner avsägelse av uppdrag som ersättare i tolkningsgrupp för
arvodesbestämmelser från Linda Svahn (S) från och med 1 oktober
2021.
Ärendebeskrivning
Linda Svahn inkom 2021-09-15 med avsägelse av uppdrag som ersättare i
tolkningsgrupp för arvodesbestämmelser.
Henrik Arenvang
Förvaltningschef

Rouzbeh Isa
Handläggare

För åtgärd:
Nämndsekreterare (Troman)
Bilagor:
Avsägelse från förtroendevald

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Tjänsteskrivelse

1 (1)
KS 2018/452

Kanslienheten
Rouzbeh Isa
0581-812 09
rouzbeh.isa@lindesberg.se

Kommunstyrelsen

Avsägelse av uppdrag som representant i Brottsförebyggande
rådet BRÅ från Linda Svahn (S)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner
 Linda Svahn (S) avsägelse från uppdraget som representant i
Brottsförebyggande rådet från och med 1 oktober 2021.
Ärendebeskrivning
Linda Svahn (S) inkom 2021-09-08 med en avsägelse av uppdraget som
representant i Brottsförebyggande rådet.
Henrik Arenvang
Kommundirektör

Rouzbeh Isa
Handläggare

För åtgärd:
Nämndsekreterare (Troman)
Bilagor:
Avsägelse från förtroendevald

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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§130/21 Motion från Emil Wellander (M) och Lillemor

Tjänsteskrivelse

1 (1)
KS 2021/27

Kanslienheten
Rouzbeh Isa
0581-812 09
rouzbeh.isa@lindesberg.se

Kommunstyrelsen

Motion från Emil Wellander (M) och Lillemor Bodman (M) om att
öka elevinflytandet och den demokratiska processen i
grundskola och gymnasium
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen besluta
 Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Emil Wellander (M) och Lillemor Bodman (M) har inkommit
med en motion om att öka elevinflytandet och den demokratiska
processen i grundskola och gymnasium.
Henrik Arenvang
Kommundirektör

Rouzbeh Isa
Handläggare

För åtgärd:
Registrator, kommunstyrelseförvaltningen
För kännedom:
Motionär
Bilagor:
Motion om att öka elevinflytandet och den demokratiska processen i
grundskola och gymnasium

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

§130/21 Motion från Emil Wellander (M) och Lillemor

Tjänsteskrivelse

1 (1)
KS 2021/27

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

Kommunfullmäktige

Motion från Emil Wellander (M) och Lillemor Bodman (M) om att
öka elevinflytandet och den demokratiska processen i
grundskola och gymnasium
Förslag till beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Emil Wellander (M) och Lillemor Bodman (M) har inkommit med en motion
om att öka elevinflytandet och den demokratiska processen i grundskola och
gymnasium.

Henrik Arenvang
Kommundirektör

Ebba Jansson
Handläggare

För åtgärd:
Kommunsekreteraren
För kännedom:
Emil Wellander (M)
Lillemor Bodman (M)
Bilagor:
Motionen

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

§131/21 Medborgarförslag om anslagstavla i Fellingsbro - KS 2020/303-6 Medborgarförslag om anslagstavla i Fellingsbro : Medborgarförslag om anslagstavla i Fellingsbro

Tjänsteskrivelse

1 (1)
KS 2020/303

Kanslienheten
Rouzbeh Isa
0581-812 09
rouzbeh.isa@lindesberg.se

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om anslagstavla i Fellingsbro
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen besluta
 Besvara medborgarförslaget med information från
samhällsbyggnadsnämnden
 Hänvisa till pågående dialog runt servicepunkten arbete i Fellingsbro
med tillhörande utvecklingsplaner, bland annat för information och
attraktivitet.
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit till Lindesbergs kommun om att
anslagstavlor i Fellingsbro ska flyttas till nya rastplatsen. Medborgaren förslår
att anslagstavla som står vid Norra Bangatan kan flyttas till resecentrum och
anslagstavlan på Bergsvägen bör helt enkelt ersätta med en ny.
Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun beslutar att remittera ärendet till
Samhällsbyggnadsförbundet bergslagen för yttrande.
Samhällsbyggnadsförbundet bergslagen besvarar remissen med att förbundet
har satt upp nya anslagstavlor vid nya rastplatsen och vid resecentret under
2020. Anslagstavlor vid södra utfarten och Bergsvägen renoverades och
kommer att bättringsmålas/oljas under sommaren 2021. Vilket innebär att
förslagna åtgärder redan är vidtagna.

Henrik Arenvang
Kommundirektör

Rouzbeh Isa
Handläggare

För kännedom:
Medborgare
Bilagor:
 Medborgarförslag om anslagstavlor i Fellingsbro
 Samhällsbyggnadsförbundet § 82 Svar Medborgarförslag om
anslagstavlor i Fellingsbro
 Avtal Servicepunkt Lindesbergs kommun Fellingsbro 2020
 Förlängning av avtal Servicepunkt Fellingsbro 2021
 Inbjudan Dialog Servicepunkt 2021 Fellingsbro

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

§131/21 Medborgarförslag om anslagstavla i Fellingsbro - KS 2020/303-6 Medborgarförslag om anslagstavla i Fellingsbro : Samhällsbyggnadsförbundet § 82 Svar Medborgarförslag om anslagstavlor i Fellingsbro

KS 2020/303-5
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2020-12-08

Till Alida Malm, Föreningen Fellingsbro Socken

Förlängning av avtal för Servicepunkt - Fellingsbro
Med anledning av den situation som Covid-19-pandemin orsakat har Näringslivsenheten
bestämt att förlänga avtalet (KS 2020-13) med Föreningen Fellingsbro Socken om att vara
Servicepunkt i Lindesbergs kommun t.o.m. 2021-12-31, då ny utvecklingsplan ska tas fram
för att nytt avtal ska tecknas.
Den utvecklingsplan som låg till grund för avtalet år 2020 ska gälla även år 2021.
Utbetalning om 30 000 kr kommer betalas ut 2021 -02-28. Ersättningen ska täcka de
åtagandet som avtalet definierar för att vara Servicepunkt i Lindesbergs kommun.

Daniel Fagerlund
Näringslivsenheten
Näringslivsutvecklare
2020-12-08

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

utanför Fröviskolan och förskolan i Frövi - KS 2021/17-7 Medborgarförslag om hastighetsbegränsning 30km/h utanför Fröviskolan och förskolan i Frövi : Medborgarförslag om hastighetsbegränsning 30km/h utanför Fröviskolan och förskolan i Frövi

Tjänsteskrivelse

1 (1)
KS 2021/17

Kanslienheten
Rouzbeh Isa
0581-812 09
rouzbeh.isa@lindesberg.se

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om hastighetsbegränsning 30km/h utanför
Fröviskolan och förskolan i Frövi
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
 Besvara medborgarförslaget med att samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen har fått i uppdrag att verka för att medborgarförslaget om
hastighetsbegränsning 30km/h utanför Fröviskolan och förskolan i
Frövi genomförs under 2022.
Ärendebeskrivning
Medborgare föreslår att hastigheten sänks till 30 km/h och att gångpassager
hastighetssäkras vid skolan/förskolan i Frövi.
I remissyttrande från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen står det att
aktuell vägsträcka har statligt väghållarskap men ligger inom tättbebyggt
område vilket innebär att förbundet har rätt att besluta om
hastighetsbegränsning, men ändringen ska skickas på remiss till Trafikverket
för yttrande. Den fysiska åtgärder som föreslås om upphöjd passage på
Centralvägen kan endast ske om Trafikverket godkänner sådan åtgärd.
Förbundet har tidigare identifierat behovet av trafiksäkerhetsåtgärder vid
skolan/förskolan i Frövi och anser att föreslagna åtgärder är befogade.
Direktionen för Samhällsbyggnads förbundet beslutar att förbundet får i
uppdrag att verka för att medborgarförslaget genomförs under 2022.

Henrik Arenvang
Kommundirektör

Rouzbeh Isa
Handläggare

För kännedom:
Medborgare
Bilagor:
 Medborgarförslag om hastighetsbegränsning 30km/h utanför
Fröviskolan och förskolan i Frövi
 Samhällsbyggnadsförbundet § 81 Svar Medborgarförslag om
hastighetsbegränsning 30 km per timme utanför Fröviskolan och
förskolan i Frövi

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

021/17-7 Medborgarförslag om hastighetsbegränsning 30km/h utanför Fröviskolan och förskolan i Frövi : Samhällsbyggnadsförbundet § 81 Svar Medborgarförslag om hastighetsbegränsning 30 km per timme utanför Fröviskolan och förskolan i Frövi

KS 2021/17-6

Fröviskolan och förskolan i Frövi - KS 2021/17-7 Medborgarförslag om hastighetsbegränsning 30km/h utanför Fröviskolan och förskolan i Frövi : Medborgarförslag om hastighetsbegränsning 30 km i timmen utanför Fröviskolan och förskolan i Frövi

Datum
2021-01-11 03:25

Ärendenummer
#7064

Sida
1(1)

Inskickat av:

KS 2021/17-1

Lämna medborgarförslag

1. Beskriv ditt förslag
Lämna förslag
Skriv kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige ska besluta om.
30km/h utanför skolan/förskolan i Frövi i dag är det 50km/h.
Samt en bättre trafiksituation för barnen att kunna ta sig till och från skolan. Upphöjda gångställen.
Motivera ditt förslag
Beskriv varför du anser att fullmäktige bör fatta det beslut du föreslår.
För att öka tryggheten till och från skolan samt förskolan.

2. Ange kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Fyll gärna i telefonnummer och e-post om det saknas.
För- och efternamn

Adress

Postnummer och ort

Telefon

E-postadress

Notifieringar
E-post

Jag godkänner att mina personuppgifter publiceras på kommunens hemsida.
Nej
Samtycke
Jag samtycker till att kommunen lagrar och behandlar mina personuppgifter så att ärendet ska kunna följas.

Ärendenummer: #7064 | Inskickat av:

| Datum: 2021-01-11 03:25

ängs Herrgårdsvägen i Guldsmedshyttan - KS 2019/301-9 Medborgarförslag om hastighetsdämpande åtgärder längs Herrgårdsvägen i Guldsmedshyttan : Medborgarförslag om hastighetsdämpande åtgärder längs Herrgårdsvägen i Guldsmedshyttan

Tjänsteskrivelse

1 (2)
KS 2019/301

Kanslienheten
Rouzbeh Isa
0581-812 09
rouzbeh.isa@lindesberg.se

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om hastighetsdämpande åtgärder längs
Herrgårdsvägen i Guldsmedshyttan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen besluta
 Vidta åtgärder som föreslås av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
när det finns utrymme i kommunens budget för
trafiksäkerhetsåtgärder, eller när Herrgårdsvägen utifrån
trafiksäkerhetssynpunkt omprioriteras.
 Förslagna åtgärder kan genomföras tidigare vid det fall det blir aktuellt
att byta beläggning på Herrgårdsvägen, eller i samband med andra
anläggningsarbeten.
Ärendebeskrivning
En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där personen
föreslår att hastighetsdämpande åtgärder ska uppföras längs Herrgårdsvägen
i Guldsmedshyttan.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen Trafik har utrett förslaget om
trafiksäkerhetsåtgärder på Herrgårdsvägen i Guldsmedshyttan, Lindesbergs
kommun.
Förbundet har genomfört en trafikmätning på Herrgårdsvägen 20210810–
20210817 (se bif dok) som visar en medelhastighet av 32 km/h samt en
dygnstrafik på 151 fordonsrörelser (ÅDT).
De trafiksäkerhetsåtgärder som motionen föreslår är motiverade ur
trafiksäkerhetssynpunkt, men i förhållande till andra platser är
Herrgårdsvägen inte prioriterad då genomförd trafikmätning visar på mycket
låga trafikflöden och förhållandevis låga hastigheter.
Åtgärder som tidigare vidtagits på Herrgårdsvägen är att blomlådor placerats
ut i höjd med Herrgårdsvägen 9, vilket har gett visst resultat, men på grund av
att vissa transporter behöver stort utrymme för framkomligheten har denna
åtgärd begränsad effekt.
Motionens förslag bör genomföras när det finns utrymme i kommunens
budget, eller när Herrgårdsgatan utifrån trafiksäkerhetssynpunkt
omprioriteras. Åtgärderna kan och bör genomföras tidigare, om det blir
aktuellt att byta beläggning på Herrgårdsvägen, eller i samband med andra
anläggningsarbeten.
Åtgärderna som föreslås av förbundet är följande:
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

ängs Herrgårdsvägen i Guldsmedshyttan - KS 2019/301-9 Medborgarförslag om hastighetsdämpande åtgärder längs Herrgårdsvägen i Guldsmedshyttan : Medborgarförslag om hastighetsdämpande åtgärder längs Herrgårdsvägen i Guldsmedshyttan

2 (2)


En förlängning och breddning av gång- och cykelvägen längs
Herrgårdsvägen mellan Solvägen och Hammarskogsvägen.



ett upphöjt farthinder i höjd med Otteshagsvägen, och ett upphöjt
farthinder vid korsningen Herrgårdsvägen/Rebodavägen,

Henrik Arenvang
Kommundirektör

Rouzbeh Isa
Handläggare

För åtgärd:
Ekonomichef
Controller
För kännedom:
Medborgare
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Bilagor:
 SBB2021-491 Svar medborgarförslag om hastighetsdämpande
åtgärder på Herrgårdsvägen i Guldsmedshyttan
 Trafikmätning Herrgårdsvägen 20 Guldsmedshyttan
 Samhällsbyggnadsförbundet § 73 Svar Medborgarförslag
hastighetsdämpande åtgärder längs Herrgårdsvägen Guldsmedshyttan

ägen i Guldsmedshyttan - KS 2019/301-9 Medborgarförslag om hastighetsdämpande åtgärder längs Herrgårdsvägen i Guldsmedshyttan : SBB2021-491 Svar medborgarförslag om hastighetsdämpande åtgärder på Herrgårdsvägen i Guldsmedshyttan

2021-09-24

1 (2)

Dnr: SBB2021-491

KS 2019/301-8
Handläggare Håkan Blaxmo
Tfn 070-775 28 94
E-post hakan.blaxmo@sbbergslagen.se

Lindesbergs kommun

Remissyttrande, motion om farthinder på Herrgårdsvägen i
Guldsmedhyttan, KS 2019/301-4
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen Trafik har utrett förslaget om
trafiksäkerhetsåtgärder på Herrgårdsvägen i Guldsmedshyttan, Lindesbergs
kommun.
Förbundet har genomfört en trafikmätning på Herrgårdsvägen 2021081020210817 (se bif dok) som visar en medelhastighet av 32 km/h samt en
dygnstrafik på 151 fordonsrörelser (ÅDT).
De trafiksäkerhetsåtgärder som motionen föreslår är motiverade ur
trafiksäkerhetssynpunkt, men i förhållande till andra platser är Herrgårdsvägen
inte prioriterad då genomförd trafikmätning visar på mycket låga trafikflöden
och förhållandevis låga hastigheter.
Åtgärder som tidigare vidtagits på Herrgårdsvägen är att blomlådor placerats
ut i höjd med Herrgårdsvägen 9, vilket har gett visst resultat, men på grund av
att vissa transporter behöver stort utrymme för framkomligheten har denna
åtgärd begränsad effekt.
Motionens förslag bör genomföras när det finns utrymme i kommunens budget,
eller när Herrgårdsgatan utifrån trafiksäkerhetssynpunkt omprioriteras.
Åtgärderna kan och bör genomföras tidigare, om det blir aktuellt att byta
beläggning på Herrgårdsvägen, eller i samband med andra anläggningsarbeten.
Åtgärderna som föreslås av förbundet är följande;
•
•
•

En förlängning och breddning av gång- och cykelvägen längs
Herrgårdsvägen mellan Solvägen och Hammarskogsvägen,
ett upphöjt farthinder i höjd med Otteshagsvägen, och
ett upphöjt farthinder vid korsningen Herrgårdsvägen/Rebodavägen,

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Postadress
Besöksadress
Box 144
Industrivägen 7
713 23 NORA
NORA

Telefon
0587-55 00 40

E-post
forbund@sbbergslagen.se
www.sbbergslagen.se

Bankgiro
5507-0858

Organisationsnr
22 20 00-1487

ägen i Guldsmedshyttan - KS 2019/301-9 Medborgarförslag om hastighetsdämpande åtgärder längs Herrgårdsvägen i Guldsmedshyttan : SBB2021-491 Svar medborgarförslag om hastighetsdämpande åtgärder på Herrgårdsvägen i Guldsmedshyttan

2 (2)

Trafikingenjören vid förbundet anser att det inte är motiverat att genomföra
föreslagna åtgärder i dagsläget, och föreslår därför att tidigare svar från
förbundet kvarstår, med tillägget att åtgärder ska vidtas tidigare om
omprioritering sker, eller att anläggningsarbete på Herrgårdsvägen utförs.

Håkan Blaxmo
Trafikingenjör

an - KS 2019/301-9 Medborgarförslag om hastighetsdämpande åtgärder längs Herrgårdsvägen i Guldsmedshyttan : Samhällsbyggnadsförbundet § 73 Svar Medborgarförslag hastighetsdämpande åtgärder längs Herrgårdsvägen Guldsmedshyttan.pdf

KS 2019/301-6

§134/21 Delegationsordning för kommunstyrelsen 2021 - KS 2020/155-6 Delegationsordning för kommunstyrelsen 2021 : Delegationsordning för kommunstyrelsen 2021

Tjänsteskrivelse

1 (1)
KS 2020/155

Kommunstyrelseförvaltningen
Anette Persson
0581-810 32
anette.persson@lindesberg.se

Kommunstyrelsen (beredande)

Delegationsordning för kommunstyrelsen 2021
Förslag till beslut
Delegationsordning för kommunstyrelsen antas efter revidering av punkter
under rubrikerna fastighetsärenden, upphandlingsärenden och
verksamhetsärenden.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog en ny delegationsordning 27 januari 2021 utifrån att
tillväxtutskottet blir tillväxtnämnd. Efter att beslutet antagits så har mark- och
exploateringsingenjören tillhörighet flyttats över från
samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunstyrelseförvaltningen.
De punkter som det är förändring i är: 3.1 Ombud vid lantmäteriförrättningar
,3.2 Rätt att teckna avtal vid lantmäterförättningar,3.3 Yttrande över remisser
där kommunen ska yttra sig som fastighetsägare,4.1 Teckna avtal för köp,
leasing och hyra av varor och tjänster som är nämndövergripande, 4.2 Köp,
leasing och hyra av tjänster inom respektive förvaltnings
verksamhetsområde, 7.3 Yttrande som kommunen ska lämna till annan
myndighet som berör infrastruktur, markanvändning eller etablering i
kommunen eller i dess närhet 7.6 Utbetalning av iståndsättningsbidrag

Henrik Arenvang
Kommundirektör

Anette Persson
Controller

För åtgärd:
Kanslienheten,ekonomienheten
För kännedom:
Bilagor:
Kommunstyrelsens delegationsordning

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

§134/21 Delegationsordning för kommunstyrelsen 2021 - KS 2020/155-6 Delegationsordning för kommunstyrelsen 2021 : Kommunstyrelsens delegationsordning 2021 210906

KS 2020/155-3

Kommunstyrelsens delegationsordning

Strategi
Plan/program
» Riktlinje
Regler och instruktioner
1

§134/21 Delegationsordning för kommunstyrelsen 2021 - KS 2020/155-6 Delegationsordning för kommunstyrelsen 2021 : Kommunstyrelsens delegationsordning 2021 210906

Fastställt av: Kommunstyrelsen
Datum: KS § xx. Gäller från och med 2021-xx-xx
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och förvaltningar
Dokumentet gäller till och med: 2023

2

§134/21 Delegationsordning för kommunstyrelsen 2021 - KS 2020/155-6 Delegationsordning för kommunstyrelsen 2021 : Kommunstyrelsens delegationsordning 2021 210906

Principer för delegering
En nämnd får uppdra till presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare eller en anställd
hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av
ärenden (6 kap. 37 § och 7 kap. 5–8 §§ kommunallagen, KL).
Om en nämnd uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta
beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd
inom kommunen att fatta beslutet (7 kap. 6 § KL).
Delegation innebär ett medgivande att annan person eller annat politiskt organ får fatta
beslut i nämndens ställe. Detta förutsätter ett förtroendeförhållande mellan nämnden och
delegaten. Delegaten måste därför försäkra sig om att det beslut som denne ämnar fatta står
i överenskommelse med den allmänna inriktningen som nämnden kan ha gett uttryck för.
Delegationer kan återkallas eller delegeras till annan delegat av den som givit delegationen
om det anses att delegaten inte fullgjort sin uppgift eller missköter sig. En delegation kan när
som helst återkallas och bör också återkallas, när det finns skäl till det. Återkallandet kan
vara generellt, för en grupp av ärenden eller gälla ett visst ärende.
Den som har en delegation får inte delta eller närvara vid handläggningen i ärenden där
delegaten är jävig (6 kap. 30 § och 7 kap. 4 § KL).
I följande fall får beslutanderätten inte delegeras (6 kap. 38 § KL):
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet
2. framställningar och yttranden i fullmäktige liksom yttranden med anledning av att
beslut av nämnden eller fullmäktige överklagats
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell karaktär
eller större vikt
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlämnats till nämnden,
eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
Nämnden ska besluta i vilken utsträckning och hur beslut som fattats med stöd av delegation
ska återrapporteras. Beslut som inte nämnden inte begär återrapportering för ska
protokollföras särskilt och protokollen ska tillkännages på anslagstavlan (6 kap. 40 § och 7
kap. 8 § KL).
Kommunstyrelsen har bestämt att huvuddelegaten ska anmäla samtliga beslut som fattats
med stöd av denna delegationsordning till kommunstyrelsen. Undantaget är
personalärenden som regleras i kapitel 5. Personalärenden – kommunövergripande, då
beslutet anmäls till respektive anställningsmyndighet, det vill säga respektive nämnd
eller styrelse. Delegationsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen eller
anställningsmyndigheten vid närmast följande sammanträde.
Besluten i denna delegationsordning får vidaredelegeras om inte annat anges. I beslut om
vidaredelegation ska det anges vem som beslutar vid förfall för ordinarie delegat, om inte
återgår delegationen till huvuddelegaten.
Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation ska anmälas till huvuddelegaten. Den som
mottagit en delegation kan också, när det är motiverat, hänskjuta ett ärende uppåt.
3
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Den som utses till tillförordnad kommundirektör respektive förvaltningschef har även rätt
att fatta delegationsbeslut.
En korrekt genomförd delegation innebär att ansvaret för fattade beslut delvis överförs till
det underordnade organet, som fått uppgiften till sig delegerad. Den som mottar delegation
beslutar under eget ansvar. Kommunstyrelsens eller nämnderna, som delegerar, har dock
alltid ansvar inför kommunfullmäktige för att ärendet/ärendena blir avgjorda utan oskäliga
dröjsmål och på ett enhetligt sätt. Det förutsätts också att kommunstyrelsen och nämnderna
hålls underrättad om viktigare avgöranden och om den praxis som tillämpas inom
verksamhetens olika ärendegrupper. Kommunstyrelsen och nämnderna är således ansvarig
för att följa upp att mottagaren av delegationen har utövat beslutanderätten på ett riktigt
sätt. Det är därför viktigt att tänka på återrapportering till kommunstyrelsen och
nämnderna. Återrapportering sker genom anmälan till sekreteraren i kommunstyrelsen
eller nämnderna.
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1

Allmänna ärenden

1.1

Krisledningsnämnd
I enlighet med ”Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap”.
Delegat

Vidaredelegering

Kommentar

Utskottet för stöd och
strategi
1.2

Yttrande hemvärnsförordningen
Yttrande i ärende enligt hemvärnsförordningen.
Delegat
Kommundirektören

1.3

Vidaredelegering
Socialchefen

Kommentar

Pandemiplan
Rätt att revidera kommunens Pandemiplan.
Delegat

Vidaredelegering

Kommentar

Utskottet för stöd och
strategi
1.4

Allmänna handlingar
Beslut om att inte lämna ut handling som förvaras hos kommunstyrelsen samt
fullgörande i övrigt av uppgifter som angår kommunstyrelsen som myndighet
enligt 2 kap. Tryckfrihetsförordningen (TF) och Offentlighets- och sekretesslagen
(OSL).
Delegat
Kommundirektören

Vidaredelegering
Stabschef

Kommentar
Inom respektive
verksamhetsområde
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1.5

Remittering av ärenden inom kommunen
Rätt att besluta om att remittera motioner, betänkanden, medborgarförslag och
externa förslag till förvaltningar, nämnder och styrelser.
Delegat
Kommundirektören

1.6

Vidaredelegering
Handläggare
kanslienheten

Kommentar

Brådskande ärenden
Beslut i ärenden som är så brådskande att styrelsens avgörande inte kan avvaktas
(6 kap. 39 § KL), exempelvis fastställd remisstid som inte medger att yttrandet
behandlas vid ordinarie sammanträde med kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige.
Delegat
Kommunstyrelsen
ordförande

1.7

Vidaredelegering
Får ej vidaredelegeras

Kommentar
Kommunstyrelsens vice
ordförande inträder vid
förfall för
kommunstyrelsen
ordförande

Yttranden som inte har principiell betydelse
Beslut att lämna yttrande som inte är av principiell betydelse för den kommunala
självstyrelsen.
Delegat
Kommunstyrelsens
ordförande

1.8

Vidaredelegering

Kommentar

Avvisning av överklagande
Beslut om att avvisa för sent ankommet överklagande mot beslut tagna i
kommunstyrelsens verksamhet (45 § förvaltningslagen).
Delegat
Kommundirektören

1.9

Vidaredelegering
Kanslichefen

Kommentar

Omprövning av beslut
Beslut om omprövning enligt 38 § förvaltningslagen.
Delegat
Den som fattat beslutet
Kommundirektören

Vidaredelegering

Kommentar
Efter samråd med
närmaste chef
I angiven ordning
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1.10 Yttranden med anledning av överprövning av delegationsbeslut
Yttranden med anledning av överklagande eller laglighetsprövning av ett beslut
som fattats med stöd av delegation
Delegat
Den beslutande i samråd
med närmaste chef.

Vidaredelegering

Kommentar

1.11 Yttranden med anledning av överprövning av nämnd-/utskottsbeslut
Yttranden med anledning av överklagande eller laglighetsprövning av ett beslut
som fattats av nämnd/utskott
Delegat
Ordförande

1.12

Vidaredelegering
Vice ordförande

Kommentar
Ordförande i
kommunstyrelsen/
utskottet för stöd och
strategi

Yttrande över lag om allmän kameraövervakning
Avge yttrande för kommunen i ärenden enligt lagen om allmän
kameraövervakning.
Delegat
Kommundirektören

Vidaredelegering

Kommentar

1.13 Yttrande över ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter
om allmän sammankomst
Avge yttrande för kommunen i ärenden om tillstånd enligt ordningslagen och
lokala föreskrifter om allmän sammankomst.
Delegat
Kommundirektör

Vidaredelegering
Näringslivsutvecklare

Kommentar

1.14 Beslut om utbildningar, kurser och utrikes tjänsteresa för förtroendevalda
Delegat
Kommunstyrelsens
ordförande

Vidaredelegering

Kommentar
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1.15 Beslut om representation
Delegat
Kommundirektör

Vidaredelegering

Kommentar
Efter samråd med
kommunstyrelsens
ordförande

1.16 Heraldiskt vapen
Beslut att tillåta att använda kommunens heraldiska vapen.
Delegat

Vidaredelegering

Kommentar

Kommunstyrelsens
ordförande
1.17 Fastställande av dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och riktlinjer för
gallring
Rätt att fastställa dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och riktlinjer för
gallring av allmänna handlingar, allt inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde.
Delegat
Kommundirektören

Vidaredelegering
Kanslichefen

Kommentar

1.18 Skyddsjakt
Ärenden rörande jakt/skyddsjakt inom ordinarie jakttider.
Delegat
Kommundirektören

Vidaredelegering
Näringslivsutvecklare

Kommentar

1.19 Hemställan till Länsstyrelsen om skyddsjakt
Hemställan till Länsstyrelsen om skyddsjakt då åtgärd anses nödvändig
utanför ordinarie jakttider.
Delegat
Kommundirektören

Vidaredelegering
Näringslivsutvecklare

Kommentar

1.20 Vidaredelegation
Rätt att vid förfall för angivna tjänstemannadelegater själv utöva den delegerade
beslutanderätten eller vidaredelegera denna till annan anställd hos kommunen.
Delegat
Kommundirektören

Vidaredelegering

Kommentar
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2

Ekonomiärenden

2.1

Beslutsattest
Beslut om att utse befattning samt ersättare med rätt att beslutsattestera.
Delegat
Kommundirektören

2.2

Vidaredelegering
Får ej vidaredelegeras

Kommentar

Donationsfonder
Beslut om utdelning från donationsfonder.
Delegat
Kommundirektören

2.3

Vidaredelegering
Ekonomichefen

Kommentar

Placering av stiftelsemedel
Beslut om placeringar av stiftelsemedel på bankkontor och hos kapitalförvaltare.
Delegat
Kommundirektören

2.4

Vidaredelegering
Ekonomichefen

Kommentar

Överenskommelse om fordringar
Beslut om överenskommelse om betalning av fordran överstigande 10 000 kr,
antagande av ackord, ingående av förlikning och slutande av annat avtal.
Delegat
Kommundirektören

2.5

Vidaredelegering
Ekonomichefen

Kommentar

Avskrivning av fordringar
Beslut om att avskriva fordringar överstigande 10 000 kr som på grund av
ekonomiska svårigheter hos betalaren inte är möjliga att driva in.
Delegat
Kommundirektören

2.6

Vidaredelegering
Ekonomichefen

Kommentar

Medlemskap i föreningar och organisationer med verksamhet som anknytertill
kommunens verksamheter
Rätt att inom antagen budgetram teckna medlemskap i föreningar och
organisationer.
Delegat
Utskottet för stöd- och
strategi

Vidaredelegering

Kommentar
Inom eget
verksamhetsområde
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3

Fastighetsärenden

3.1

Ombud vid lantmäteriförrättningar
Rätt att som ombud företräda kommunen och föra kommunens talan vid
lantmäteriförrättningar.

3.2

Delegat

Vidaredelegering

Kommundirektören

Mark- och
exploateringsingenjör

Kommentar

Rätt att teckna avtal vid lantmäteriförrättningar
Rätt att besluta om att som ombud för kommunen träffa för kommunen bindande
avtal vid förrättningar om förvärv eller avstående av mark till ett förrättningsvärde
av högst 50 000 kr inom given budget.
Delegat
Kommundirektören

3.3

Vidaredelegering
Mark- och
exploateringsingenjör

Kommentar

Yttrande över remisser där kommunen ska yttra sig som fastighetsägare
Rätt att avge yttrande för kommunen i ärenden där kommunen ska yttra sig
som fastighetsägare.
Delegat
Kommundirektören

3.4

Vidaredelegering
Mark- och
exploateringsingenjör

Kommentar

Överlåta och förvärva fastighet
Överlåta och förvärva fastighet till ett belopp av högst 500 000 kr.
Delegat
Kommundirektör

Vidaredelegering

Kommentar

Överlåta och förvärva fastighet till ett belopp från 500 001 kr upp till högst
1 000 000 kr.
Delegat
Utskottet för stöd och
strategi

Vidaredelegering

Kommentar

11

§134/21 Delegationsordning för kommunstyrelsen 2021 - KS 2020/155-6 Delegationsordning för kommunstyrelsen 2021 : Kommunstyrelsens delegationsordning 2021 210906

3.5

Rätt att träffa arrendeavtal, servitutsavtal och nyttjanderättsavtal om
kommunal mark
Delegat
Kommundirektören

Vidaredelegering
Näringslivschef

Kommentar
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4

Upphandlingsärenden

4.1

Teckna avtal för köp, leasing och hyra av varor och tjänster som är
nämndövergripande
Rätt att besluta om att avtala om att köpa, leasa och hyra varor och tjänster som är
nämndövergripande, avser både upphandling och slutande av avtal för en period
av högst fem år.
Delegat

Vidaredelegering

Ekonomichef
4.2

Kommentar
Vid leasing ska samråd
ske med upphandlaren.

Köp, leasing och hyra av varor och tjänster inom respektive
förvaltnings verksamhetsområde
Rätt att teckna avtal och överenskommelser om att köpa, leasa och hyra varor och
tjänster inom respektive förvaltnings verksamhetsområde (avser både
upphandling och slutande av avtal).
Delegat
Ekonomichef

Vidaredelegering
Stabschef

Kommentar
Vid leasing ska samråd
med upphandlaren.
Inom respektive
verksamhetsområde
Övriga nämnder
beslutar om delegation
inom sitt
verksamhetsområde
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5

Personalärenden – kommunövergripande
Ärenden som anges i Reglemente för kommunstyrelsen § 6
rörande personalpolitiken - rapporteras till kommunstyrelsen

5.1

Rätt att med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor
om förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess medarbetare
Delegat
Kommundirektören

5.2

Kommentar

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
Delegat
Kommundirektören

5.3

Vidaredelegering
Personalchefen

Vidaredelegering
Personalchefen

Kommentar

Rätt att besluta om stridsåtgärder under pågående arbetsmarknadskonflikter
Delegat
Kommunstyrelsens
ordförande

Vidaredelegering

Kommentar
I ett konfliktläge som
kräver ett så brådskande
beslut att det inte är
möjligt att avgöra
kommunstyrelsens
avgörande
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Ärenden som utgår ifrån kommunstyrelsens kommunövergripande roll rapporteras till kommunstyrelsen
5.4

Rätt att besluta om antagande av kollektivavtal, principöverenskommelser och
motsvarande enligt rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landstings
(SKL) arbetsgivarpolitiska avdelning
Delegat
Kommundirektören och
personalchefen i förening

5.5

Vidaredelegering
Personalchefen

Kommentar

Rätt att besluta om undantag från anställningsstopp
Delegat
Stabschef

5.7

Kommentar

Företräda kommunen i tvister om tolkning och tillämpning av
arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal
Delegat
Kommundirektören

5.6

Vidaredelegering

Vidaredelegering

Kommentar

Rätt att besluta om särskild avtalspension – enskilt avtal med anställd
För kommundirektör
Delegat
Kommunstyrelsens
ordförande

Vidaredelegering
Får ej vidaredelegeras

Kommentar
Efter samråd med
personalchef eller
PA-konsult

Vidaredelegering
Får ej vidaredelegeras

Kommentar
Efter samråd med
personalchef eller
PA-konsult och
kommunstyrelsens
ordförande

Delegat

Vidaredelegering

Kommentar

Stabschef

Får ej vidaredelegeras

Efter samråd med
personalchef eller
PA-konsult

För stabs/förvaltningschef
Delegat
Kommundirektören

För övriga medarbetare
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5.8

Rätt att besluta om chefslösningar eller andra pensionslösningar – enskiltavtal
med anställd om avvikelse från KAP-KL eller AKAP-KL
För kommundirektör
Delegat
Kommunstyrelsens
ordförande

Vidaredelegering
Får ej vidaredelegeras

Kommentar
Efter samråd med
personalchef eller
PA-konsult

Delegat

Vidaredelegering

Kommentar

Kommundirektören

Får ej vidaredelegeras

Efter samråd med
personalchef eller
PA-konsult och
kommunstyrelsens
ordförande

Vidaredelegering
Får ej vidaredelegeras

Kommentar
Efter samråd med
personalchef eller
PA-konsult

För stabs/förvaltningschef

För övriga medarbetare
Delegat
Stabschef

5.9

Rätt att utse ersättare för stabs/förvaltningschef vid semester
Delegat
Kommundirektören

Vidaredelegering
Stabs/förvaltningschef

Kommentar

5.10 Rätt att utse ersättare för stabs/förvaltningschef vid frånvaro (ej semester)
Delegat
Kommundirektören

Vidaredelegering

Kommentar
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Följande beslut redovisas till respektive anställningsmyndighet (nämnd)
5.11 Rätt att besluta om anställning inklusive lönesättning för medarbetare,
exklusive Kommundirektören och stabs/förvaltningschefer
För enhetschefer
Delegat

Vidaredelegering

Kommentar
Gäller inte
visstidsanställning
kortare än 6 månader

Vidaredelegering
Enhetschefer

Kommentar
Inom respektive
verksamhetsområde

Stabschef

För övriga medarbetare
Delegat
Stabschef

Gäller inte
visstidsanställning
kortare än 6 månader
5.12 Rätt att godkänna bisyssla
För Kommundirektören
Delegat

Vidaredelegering

Kommentar

Vidaredelegering

Kommentar

Vidaredelegering

Kommentar

Kommunstyrelsens
ordförande
5.13 Rätt att godkänna bisyssla
För stabs/förvaltningschef
Delegat
Kommundirektören
5.14 Rätt att godkänna Bisyssla
För övriga medarbetare
Delegat
Stabschef

17

§134/21 Delegationsordning för kommunstyrelsen 2021 - KS 2020/155-6 Delegationsordning för kommunstyrelsen 2021 : Kommunstyrelsens delegationsordning 2021 210906

5.15 Rätt att bevilja ej avtalsreglerad tjänstledighet
För kommundirektör
Delegat

Vidaredelegering

Kommentar

Vidaredelegering

Kommentar

Vidaredelegering

Kommentar

Kommunstyrelsens
ordförande
För stabs/förvaltningschef
Delegat
Kommundirektören
För övriga medarbetare
Delegat
Stabschef

5.16 Rätt att besluta om disciplinåtgärd och avstängning
För kommundirektör
Delegat
Kommunstyrelsens
ordförande

Vidaredelegering
Får ej vidaredelegeras

Kommentar
Efter samråd med
personalchef eller
PA-konsult

För stabs/förvaltningschef
Delegat
Kommundirektören

Vidaredelegering
Får ej vidaredelegeras

Kommentar
Efter samråd med
personalchef eller
PA-konsult och
kommunstyrelsens
ordförande

Delegat

Vidaredelegering

Stabschef

Får ej vidaredelegeras

Kommentar
Efter samråd med
personalchef eller
PA-konsult

För övriga medarbetare
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5.17 Rätt att besluta om förflyttning eller omplacering mellan förvaltningar vid
oenighet
Delegat
Kommundirektören

Vidaredelegering

Kommentar
Efter samråd med
berörd
stabs/förvaltningschef

5.18 Rätt att besluta om uppsägning på grund av arbetsbrist
Delegat

Vidaredelegering

Stabschef

Får ej vidaredelegeras

Kommentar
Efter samråd med
personalchef eller
PA-konsult

5.19 Rätt att besluta om uppsägning på grund av medarbetarespersonliga
förhållanden, avsked
Delegat
Stabschef

Vidaredelegering
Får ej vidaredelegeras

Kommentar
Efter samråd med
personalchef eller
PA-konsult

Beskrivning av ansvarsområden och fördelning av uppdrag och befogenheter ska
för chefer beskrivas i särskild uppdragshandling och vid behov även för annan
medarbetare.
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6

Personalärenden– kommunstyrelseförvaltningen

6.1

Rätt att besluta om arbetsfördelning
Delegat
Kommundirektören
Stabschef

6.2

Vidaredelegering

Kommentar
Inom eget
verksamhetsområde

Rätt att besluta om kommunstyrelseförvaltningens organisation
Delegat
Kommundirektören

6.4

Kommentar
Inom eget
verksamhetsområde

Rätt att besluta om förflyttning
Delegat
Kommundirektören
Stabschef

6.3

Vidaredelegering

Vidaredelegering

Kommentar

Rätt att utse ersättare för Kommundirektören vid egen semester
Delegat
Kommundirektören

Vidaredelegering

Kommentar
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7

Verksamhetsärenden

7.1

Bidrag inom Ramprogram för entreprenörskap och lokal utveckling
Enligt antagna riktlinjer för verksamheten till ett belopp av högst 50 000 kr.

7.2

Delegat

Vidaredelegering

Kommundirektören

Näringslivschef

Beslut att genomföra detaljplaner
Delegat
Utskottet för stöd och
strategi

7.3

Kommentar

Vidaredelegering
Näringslivutvecklare

Kommentar

Vidaredelegering
Näringslivsutvecklare

Kommentar

Utbetalning av särskilt driftbidrag till vägsamfällighet
Delegat
Kommundirektör

7.7

Vidaredelegering
Mark- och
exploateringsingenjör

Yttrande över ansökan om tävling på väg
Delegat
Kommundirektören

7.6

Kommentar

Yttrande över nyttjande av allmän plats
Delegat
Kommundirektören

7.5

Vidaredelegering

Yttrande som kommunen ska lämna till annan myndighet som berör
infrastruktur, markanvändning eller etablering i kommunen eller i dess
närhet
Delegat
Kommundirektör

7.4

Kommentar

Vidaredelegering
Näringslivschef

Kommentar
Enligt antagna riktlinjer

Teckna avtal för marknadsföringsbidrag till föreningar
Delegat
Utskottet för stöd och
strategi

Vidaredelegering

Kommentar
Inklusive fastställande av
belopp för
marknadsföringsbidrag
21
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8

Dataskyddsförordningen (GDPR)

8.1

Beslut om rätt till tillgång (s.k. registerutdrag) samt beslut att neka begäran om
tillgång
Delegat
Kommundirektören

8.2

8.3

Kommentar
Inom respektive
verksamhetsområde.
Artikel 15 GDPR
Artikel 12.5 GDPR

Beslut om rättelse av felaktiga personuppgifter samt beslut att neka begäran om
rättelse
Delegat

Vidaredelegering

Kommentar

Kommundirektören

Stabschef

Inom respektive
verksamhetsområde.
Artikel 16 GDPR
Artikel 12.5 GDPR

Beslut om radering av personuppgifter samt beslut att neka begäran om
radering
Delegat
Kommundirektören

8.4

Vidaredelegering
Stabschef

Vidaredelegering
Stabschef

Kommentar
Inom respektive
verksamhetsområde.
Artikel 17 GDPR
Artikel 12.5 GDPR

Beslut om rätt till begränsning av behandling samt beslut om att neka begäran
om begränsning
Delegat
Kommundirektören

Vidaredelegering
Stabschef

Kommentar
Inom respektive
verksamhetsområde.
Artikel 18 GDPR
Artikel 12.5 GDPR
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8.5

Beslut om underrättelse om rättelse, radering eller begränsning av behandling
enligt artikel 16–18 GDPR ska ske till mottagare till vilka personuppgifter
lämnats ut
Delegat
Kommundirektören

Vidaredelegering
Stabschef

Kommentar
Inom respektive
verksamhetsområde.
Underrättelse behöver
ej ske om det visar sig
omöjligt eller medför
en oproportionell
ansträngning
Artikel 19 GDPR
Artikel 12.5 GDPR

8.6

Beslut om rätt till dataportabilitet (överföring) av personuppgifter och beslut om
att neka dataportabilitet
Delegat
Kommundirektören

8.7

Vidaredelegering
Stabschef

Kommentar
Inom respektive
verksamhetsområde.
Artikel 20 GDPR
Artikel 12.5 GDPR

Beslut om att inte behandla personuppgifter efter invändning samt beslut att
behandla personuppgifter trots invändning
Delegat

Vidaredelegering

Kommentar

Kommundirektören

Stabschef

Inom respektive
verksamhetsområde.
Artikel 21 GDPR
Artikel 12.5 GDPR
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8.8

Företräda myndigheten när enskilda överklagar myndighetens beslut avseende
rättigheter enligt artikel 12–22 GDPR, om beslutet fattats på delegation
Delegat
Kommundirektören

Vidaredelegering
Stabschef

Kommentar
Inom respektive
verksamhetsområde.
Har ett beslut fattats av
nämnden i dess helhet
(och inte på
delegation) är det inte
möjligt att delegera
beslutanderätten när
det gäller yttranden
med anledning av att
nämndens beslut har
överklagats.
6 kap. 38 § KL

8.9

Teckna personuppgiftsbiträdesavtal
Delegat
Kommundirektören

Vidaredelegering
Stabschef
Samma delegat som har
delegering att teckna
huvudavtal/tjänsteavta
l.

Kommentar
Inom respektive
verksamhetsområde.
Artikel 28 GDPR

8.10 Beslut om att anta registerförteckning
Inom kommunstyrelseförvaltningen
Delegat
Kommundirektör

Vidaredelegering
Personuppgiftsombud
Stabschef (ersättare)

Kommentar
Inom respektive
verksamhetsområde.
Personuppgiftsombud
kommer eventuellt
byta namn framöver
Artikel 30 GDPR

24
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8.11 Beslut om personuppgiftsincidenter ska anmälas till tillsynsmyndigheten eller
inte
Delegat
Kommundirektören

Vidaredelegering
Stabschef

Kommentar
Inom respektive
verksamhetsområde.
Anmäls inom 72
timmar från att
personuppgiftsansvarig fick vetskap
om incidenten
Artikel 33 GDPR

8.12 Bedöma om de registrerade ska få information vid en personuppgiftsincident och
i förekommande fall lämna information till de registrerade
Delegat

Vidaredelegering

Kommentar

Kommundirektören

Stabschef

Inom respektive
verksamhetsområde
Om incidenten leder till
en hög risk för fysiska
personers rättigheter
och friheter ska
information lämnas.
Artikel 34 GDPR
Artikel 12.5 GDPR
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8.13 Ta ut avgift för åtgärder enligt artikel 13–14 och 15–22 och 34 GDPR
Delegat

Vidaredelegering

Kommentar

Kommundirektören

Stabschef

Inom respektive
verksamhetsområde.
Information enligt
artikel 13–14 samt all
kommunikation och
alla åtgärder enligt
artikel 15–22 och 34
ska tillhandahållas
kostnadsfritt. Om
begäran är uppenbart
ogrundad eller orimlig,
får myndigheten ta ut
en rimlig avgift.
Artikel 12.5 GDPR

8.14 Bedöma om konsekvensbedömning ska göras vid en personuppgiftsbehandling
och eventuellt samråd med tillsynsmyndigheten ska ske
Delegat
Kommundirektören

Vidaredelegering
Stabschef

Kommentar
Inom respektive
verksamhetsområde.
Artikel 35–36 GDPR

8.15 Utse dataskyddsombud eller ersättare för dataskyddsombud
Delegat
Delegation inte möjlig

Vidaredelegering

Kommentar
Artikel 37.1 GDPR

8.15 Företräda myndigheten vid yttranden till tillsynsmyndigheten vid eventuella
klagomål eller tillsynsärenden
Delegat
Kommundirektören

Vidaredelegering
Stabschef

Kommentar
Inom respektive
verksamhetsområde.
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Verkställighetsuppgifter
Nedanstående är exempel på vad som ska betraktas som ren verkställighet
1. Arbetsbeskrivning för underställd personal
2. Svara för arbetsrutiner
3. Förläggning av arbetstid
4. Ledigförklara vakant tjänst
5. Vakantsättning av tjänst
6. Återbesättningsprövning av tjänster
7. Beslut om att anställd får kvarstå i tjänst efter uppnådd pensionsålder
8. Utfärda tjänstgöringsbetyg och tjänstgöringsintyg
9. Tillämpning av ledigheter och förmåner som följer av lag och avtal
10.Deltagande i kurs och konferens
11. Beslut om lön och eventuella förmåner vid studier
12. Bevilja medarbetares uppsägning samt eventuell förkortad uppsägningstid
13.Beslut om förmåner vid ledighet för centralt fackligt uppdrag
14. Avgöra frågor om tolkning och tillämpning lag, avtal och andra bestämmelser om
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess medarbetare
15. Teckna avtal för köp och hyra av varor och tjänster inom budget för den löpande
verksamheten som inte är av principiell betydelse
16. Pensionsförmåner enligt avtal
17. Beslut om visstidsanställningar kortare än sex månader
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Tjänsteskrivelse

1 (1)
KS 2020/270

Kommunstyrelseförvaltningen
Anette Persson
0581-810 32
anette.persson@lindesberg.se

Kommunstyrelsen (beredande)

Uppsiksplikt Folkhälsoteamet för kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen anser att uppsiktsplikt gällande Folkhälsoteamet är
uppfylld, enligt antaget årshjul för uppsiktplikt
Ärendebeskrivning
För att uppnå god, jämlik och jämställd hälsa i länets befolkning är samverkan
en grundläggande förutsättning. Kommunerna i länet och Region Örebro län
har tillsammans med andra myndigheter och organisationer ett tydligt ansvar
i folkhälsoarbetet och är beroende av varandras insatser. Verksamhet inom
folkbildning och föreningsliv främjar en god och jämlik hälsa och är en
nödvändig del av samhällets folkhälsoarbete.
Syftet med denna överenskommelse är att skapa ett långsiktigt och
kunskapsbaserat lokalt och regionalt folkhälsoarbete i samverkan mellan
kommunerna i norra länsdelen och Region Örebro län. Motsvarande
överenskommelse tecknas även mellan Region Örebro län och kommunerna i
övriga tre länsdelar, Örebro läns idrottsförbund med SISU idrottsutbildarna
(ÖLIF/SISU) samt Örebro läns bildningsförbund (ÖLBF).
Övergripande mål är att uppnå hög och jämlik livskvalitet i länets befolkning.
Henrik
Förvaltningschef

Anette Persson
Controller

Bilagor:
Presentation Uppsiktsplikt Folkhälsoteamet
Hällefors Lindesbergs Ljusnarsbergs och Nora kommunöverenskommelse
folkhälsa

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Samverkansavtal
• Samverkan mellan Hällefors,Ljusnarsberg, Nora,
Lindesberg och Region Örebro län
• Överenskommelse om samverkan för god, jämlik och
jämställd hälsa 2018-2023
• Kostnad totalt 1 161 417 kr för hela samverkan
• Lindesbergs andel 417 535 kr
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Folkhälsoteamets syfte
• Skapa ett långsiktigt och kunskapsbaserat lokalt och
regionalt folkhälsoarbete i samverkan mellan
kommunerna i norra länsdelen och Region Örebro län
• Det övergripande målet är att uppnå hög och jämlik
livskvalitet i länets befolkning
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Överenskommelsens innehåll
• Parterna ska aktivt använda samhällsplanering och
annat övergripande utvecklingsarbete samt lokal och
regional verksamhet för att främja en god, jämlik
hälsa i befolkningen
• Parterna ska gemensamt samverka för att utveckla
kunskaper metoder i folkhälsoarbetet
• Region Örebro län ska bidra med epidemiologiska
underlag som beskriver befolkningens hälsa,
livsvillkor och levnadsvanor.
• Samverkan med Örebro läns idrottsförbund
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Uppdrag som sker kontinuerligt
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Brottsförebyggande
• Lokala BRÅ resp kommun
• Allmänt kunskapsstöd, svara på nationella enkäter mm
• Trygghetsapp SBB
• Motorburen problematik
Barnkonventionen
• Utbildningar
• Strategier, barnkonsekvensanalyser
• Allmänt kunskapsstöd, svara på nationella enkäter mm
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Demokratiarbete
• Demokratidag unga Lindesberg
• Allmänt kunskapsstöd ungas inflytande och delaktighet,
svara på nationella enkäter mm
Utvärdering
• Flamsa, familjesamverkansteamet
• Seniorkollo
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• Psykisk hälsa
•
•
•
•

Dans för hälsa – styrgrupp och arbetsgrupp Nora
Dans för hälsa – samordning i länsdelen
Suicidplan för länsdelen
Allmänt kunskapsstöd

• Hälsosamt åldrande
•
•

Systematiskt arbete i Samverkansgrupp länsdelen
Allmänt kunskapsstöd

• Barnfattigdom
•

Regional arbetsgrupp

• Statistik och analys
•
•

Liv och hälsa ung
ELSA

• Folkhälsoarbete generellt och social hållbarhet
•
•
•

Kunskaps- och metodstöd generellt inom området folkhälsa
Företräda kommunernas och teamets folkhälsoarbete
Generellt leda, driva, samordna och utveckla olika beslutade förändrings- och utvecklingsprocesser.
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Pågående arbete i Lindesbergs kommun 2021
• Föräldrar emellan
• Samordnar arbets- och styrgrupp grupp, barn som
anhörig
• Webbaserad alkohol- och drogguide
• Utbildningar , dialoger
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Avslutade projekt 2018-202106 i Lindesbergs
kommun
• Utvärdering pulsprojekt på Lindeskolan
• Arbetsgrupp workshop sexuellt ofredande
• Seniorvecka v 40 2020
• Strategi för barns rättigheter
• Workshop LindeBrå
• ANDTS-strategi
• Utbildning Barnkonventionen BUN
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Samarbetet med Lindesberg
• Bra kontakt och dialoger med varje enskild
förvaltningschef.
• Att fortsätta utveckla och ha med
folkhälsoperspektivet i ordinarie ledning och styrning
för Stratsys
• Positivt arbetsklimat

§135/21 Uppsiksplikt Folkhälsoteamet - KS 2020/270-5 Uppsiksplikt Folkhälsoteamet : Hällefors Lindesbergs Ljusnarsbergs och Nora kommun överenskommelse folkhälsa 2018-2023

KS 2020/270-6

§135/21 Uppsiksplikt Folkhälsoteamet - KS 2020/270-5 Uppsiksplikt Folkhälsoteamet : Hällefors Lindesbergs Ljusnarsbergs och Nora kommun överenskommelse folkhälsa 2018-2023

§135/21 Uppsiksplikt Folkhälsoteamet - KS 2020/270-5 Uppsiksplikt Folkhälsoteamet : Hällefors Lindesbergs Ljusnarsbergs och Nora kommun överenskommelse folkhälsa 2018-2023

§135/21 Uppsiksplikt Folkhälsoteamet - KS 2020/270-5 Uppsiksplikt Folkhälsoteamet : Hällefors Lindesbergs Ljusnarsbergs och Nora kommun överenskommelse folkhälsa 2018-2023

§136/21 Skattesats 2022 - Utdebitering - KS 2021/204-1 Skattesats 2022 - Utdebitering : Skattesats 2022 - Utdebitering

Tjänsteskrivelse
2021-08-23

1 (1)
KS 2021/204

Kommunstyrelseförvaltningen
Gunilla Sandgren
0581-817 17
gunilla.sandgren@lindesberg.se

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Skattesats 2022 - Utdebitering
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
 Utdebiteringen för år 2022 fastställs till 22:30 per skattekrona.
Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommuns utdebitering för år 2021 fastställdes av
kommunfullmäktige den 2020-11-23 till 22:30 kronor per skattekrona.
Förslaget innebär oförändrad skattesats år 2022.
Gunilla Sandgren
Ekonomichef
För åtgärd:
Ekonomienheten

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Tjänsteskrivelse
2021-08-23

1 (1)
KS 2021/205

Kommunstyrelseförvaltningen
Gunilla Sandgren
0581-817 17
gunilla.sandgren@lindesberg.se

Kommunstyrelsen (beredande)
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Borgensavgift för år 2021
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
 fastställa den kommunala borgensavgiften till 0,3% på aktuellt
lånebelopp 2021-12-31, d v s saldo året innan budgetåret. Avgiften
är oförändrad i förhållande till 2021 och gäller åtagande enligt
kommunfullmäktiges beslut 2015-11-24 § 210.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutar årligen om kommunal borgensavgift för att på
så sätt kompensera för den ekonomiska fördel det innebär för de kommunala
bolagen att kommunen gått i borgen för lån.
Gunilla Sandgren
Ekonomichef
För åtgärd:
Ekonomienheten

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Tjänsteskrivelse

1 (1)
KS 2021/241

Kommunstyrelseförvaltningen
Anette Persson
0581-810 32
anette.persson@lindesberg.se

Utskottet för stöd och strategi

Uppföljning internkontroll jan-aug 2021,
kommunstyrelseförvaltningen
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår utskottet för stöd och strategi föreslå
kommunstyrelsen besluta
• Att godkänna Uppföljningsrapporten internkontrolljanuari - augusti 2021
för kommunstyrelseförvaltningen
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har sex punkter under år 2021me i
internkontrollplanen. Av dessa har ett arbete påbörjats med fem punkter och
det slutgiltiga resultatet kommer att redovisas till helåret. Pågående
pandemin har påverkat visst arbete då flera arbetsuppgifter har varit tvunget
att prioriteras om, men kommer att komma igång under hösten igen.

Henrik Arenvang
Kommundirektör

Anette Persson
Controller

För åtgärd:
Ekonomienhet, personalenhet, kanslienhet, måltidsenhet, IT- och telenhet och
näringslivsenhet
För kännedom:
Bilagor:
Uppföljningsrapport internkontroll jan-aug 2021

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Uppföljningsrapport internkontroll
januari- augusti
2021
Kommunstyrelseförvaltning
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Innehållsförteckning
1 Inledning ...................................................................................... 3
2 Sammanfattning av kontrollmiljön ............................................. 3
3 Uppföljning och testning av internkontroll ................................ 4
4 Slutsatser av uppföljning ............................................................ 6
5 Förslag till beslut......................................................................... 6

Kommunstyrelseförvaltning, Uppföljningsrapport internkontroll januari- augusti
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4 Slutsatser av uppföljning
Coronapandemin har påverkat visst arbete med att minimera riskerna. Arbetet med att
minimera riskerna och åtgärda avvikelser kommer att pågå under hösten och kommer att
redovisas till årsbokslutet.
De kontrollpunkter som inte är kontrollerade per sista augusti kommer att följas upp på
helåret.

5 Förslag till beslut
Utskottet för stöd och strategi godkänner uppföljningen av internkontrollplanen för 2021 och
överlämnar den till kommunstyrelsen
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Kommunstyrelseförvaltningen har sex punkter under år 2021
med i internkontrollplanen. Av dessa har ett arbete påbörjats
med fem punkter och det slutgiltiga resultatet kommer att
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arbete då flera arbetsuppgifter har varit tvunget att prioriteras
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Kommunstyrelseförvaltningen
Gunilla Sandgren
0581-817 17
gunilla.sandgren@lindesberg.se

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Delårsrapport 2021
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
•

Godkänna delårsrapporten.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunens årshjul upprättas delårsrapporten per sista augusti.
Delårsrapporten redovisar ett resultat på 24,6 Mnkr, vilket är en försämring
med 31,3 Mnkr jämfört med samma period 2020. Resultatförsämringen
förklaras främst med att staten under 2020 tillfört kommunen extra
statsbidrag av engångskaraktär för att säkerställa välfärdens uppdrag inom
skola, vård och omsorg och kompensationer av förlorade skatteintäkter med
anledning av pandemi.
Helårsprognosen visar ett resultat på 5,6 Mnkr och är 2,9 Mnkr sämre än
budget. Vad gäller nämnder och styrelse redovisas underskott mot budget
med totalt 34,7 Mnkr. Samtliga av kommunens nämnder prognosticerar
underskott. Socialnämnden underskott på 34,7 Mnkr, barn- och
utbildningsnämnden med 17 Mnkr, tillväxtutskottet med 2,3 Mnkr samt
Bergslagens miljö- och byggnämnd med 0,9 Mnkr. Kommunstyrelsens
prognos är däremot positiv och uppgår till 20,1 Mnkr.
Investeringarna under perioden uppgår till 33,4 Mnkr att jämföra med
budgeterade 180 Mnkr. Prognosen är att112,8 Mnkr kommer att förbrukas
under 2021. För vidare information om orsakerna till avvikelser för såväl
drift- som investeringsbudgeten hänvisar vi till delårsrapporten.
De finansiella målen är uppfyllda per 2021-08-31.
Den gemensamma kommunala verksamheten, d v s kommunkoncernens
resultat per 2021-08-21 uppgår till 77,7 Mnkr att jämföra med 58,2 Mnkr
föregående år. Helårsprognosen beräknas till 55,1 Mnkr.

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Årets resultat skall uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning och per sista augusti blev det 2,4 procent. Soliditeten
ska vara oförändrad eller öka, under 2021 så har soliditeten ökat från 23,42
procent till 25,98 procent. Grunduppdragen uppnås till stora delar tillsammans
med kvalitetsfaktorerna som finns under kommunfullmäktige. Den
kvalitetsfaktorer som inte uppnås och det är friska medarbetare. Sjukfrånvaron är
fortsatt hög men den är på väg nedåt. Att den är högre beror på att pandemin
fortsatt pågår och uppmaningen är att man är hemma vid symtom.
De finansiella målen är uppnådda för kommunen per sista augusti vilket är en
viktig del för att uppnå god ekonomisk hushållning, tillsammans med
utvecklingsmålet långsiktig ekonomisk planering så bedöms kvalitén var på väg
att uppnås. Den samlade bedömningen från nämnderna gällande uppfyllelse av
sina mål och grunduppdrag så är även de uppfyllda och därmed är god ekonomisk
hushållning uppfyllt.
När en samlad bedömning sker av de finansiella målen, grunduppdragen och
kvalitetsfaktorerna för hela kommunen så är god ekonomisk hushållning uppfylld.
Det finns dock en viss oro om helårsprognosen verkställs att kommunen kommer
att ha svårt att uppnå god ekonomisk hushållning och balanskravet .Faktorer som
kan påverka är hur stora intäkterna blir resterande del av året för såld mark, hur
kostnadsutvecklingen blir särskilt för socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden, hur kommer pandemin att utvecklas under hösten, vilka
ambitionsnivåer och vilken kvalitet ska vi ha i kommunen i våra verksamheter
utifrån kommande effektiviseringar framåt.

Gunilla Sandgren
Ekonomichef

Anette Persson
Controller

Bilagor:
Delårsrapport januari-augusti 2021
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1 Sammanfattning
Delårsrapporten omfattar periodbokslut för perioden januari-augusti samt en helårsprognos
för 2021. Lindesbergs kommun redovisar ett delårsresultat på 24,6 Mnkr och 2020 var det
55,9 Mnkr. Resultatet motsvarar 2,3 procent av skatteintäkterna. Det är högre än kommunens
finansiella mål på 1 procent. Kommunkoncernens resultat är 77,7 Mnkr efter åtta månader
och motsvarande period 2020, var det 58,2 Mnkr
Nettoinvesteringarna efter åtta månader är 36,4 Mnkr, för samma period 2020 var det 13,3
Mnkr Budgeten för år 2021 är 180,1 Mnkr och helårsprognosen är 112,8 Mnkr.
Nämndernas prognoser för helåret är ett underskott på 34,8 Mnkr och finansförvaltningens
prognos är ett överskott med 31,8 Mnkr.
Prognosen för årets resultat är 5,6 Mnkr, vilket är 2,9 Mnkr sämre än budgeterat resultat som
är 8,5 Mnkr.
Grunduppdragen kvalitetsfaktorerna uppnås till stor del på övergripande nivå tillsammans
med de finansiella målen och därmed uppnås god ekonomiskhushållning efter åtta månader.

2 Händelser under året
Lindbackaskolan är klar och invigd i samband med skolstart.

Återställning av byggnad efter brand vid Ölsjöbadet i Ramsberg är klart.
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Första etappen av ny gång- och cykelväg vid Siggebohyttevägen i Lindesberg är
färdigställd.
Sommarkollo för personer med funktionsnedsättning har genomförts med mycket
lyckat resultat. Dessutom har verksamheten haft sommarkollo för äldre där cirka 30
personer deltog under en vecka. Även här med väldigt lyckat resultat.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har flyttat till nya lokaler.
Under sommarlovet vecka 24–32 genomfördes aktiviteter för barn mellan 6–15 år.
En ny detaljplan är framtagen för området där Kristinaskolan ligger. Den nya
detaljplanen gör det möjligt att bygga om skolan till bostäder och skapar även plats för
nya byggnader inom området.
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3 Vision
Visionen beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå på längre sikt. Lindesbergs kommuns
vision är en kortfattad framtidsbild hur vi vill att Lindesbergs kommun ska uppfattas år 2030.

Lindesberg- Bergslagens själ
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.
I Lindesbergs kommun ges alla möjlighet att växa och förverkliga sina liv. Vi satsar på skolan,
främjar arbete och företagande, underlättar för näringslivet och hjälper arbetslivet med
kompetensförsörjning. Vi ska bli en av Sveriges främsta skolkommuner, ge de bästa
möjligheterna till arbete och eget företagande och erbjuda en rik, varierad fritid. Lokal
utveckling gör kommunen hållbar i både tätorter och på landsbygden. Vare sig du är beroende
av samhällets stöd eller inte, lever både gammal och ung ett gott och tryggt liv i kommunen.
Dina drömmar, behov och ambitioner är centralt för kommunens utveckling.
Med den vackra Bergslagsnaturen som närmaste granne är det lätt att hitta ett hem att trivas
i, från Kloten i norr till Fellingsbro i söder. I Lindesberg har vardagen sin naturliga gång. Här
finns de livliga centralorterna och landsbygdens lugn. Kommunikationer, ett sjudande
affärsliv, attraktiva bostäder, industrimark och ett varierat och rörligt arbetsliv är självklart.
Här bygger vi ett hållbart samhälle som inkluderar alla människor. En god välfärd och rika
möjligheter med ett sprudlande kultur- och föreningsliv ger det lilla extra som vi behöver.
Förutsättningarna för handel och näringsliv är utmärkta. I kommunen finns en framsynt
planberedskap så olika boendealternativ i attraktiva lägen snabbt erbjuds likaväl som mark
för industrietablering och effektivt företagsstöd.
I Lindesbergs kommun finns unika förutsättningar med flera idrottsanläggningar och klubbar
som erbjuder bredd- och elitverksamhet. Här finns sjukvård på nära håll var du än befinner
dig och akutsjukhus på huvudorten. De goda kommunikationerna gör det enkelt att pendla.
Lindesbergs kommun ligger i hjärtat av Bergslagen och har drygt 23 500 invånare.
Näringslivet präglas både av historisk tillverkningsindustri och många nya små och stora
företag inom både teknik, tjänste- och varuproduktion.
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4 Förvaltningsberättelse
4.1 Lindesbergs styrmodell och hållbara utveckling
Lindesbergs kommuns styrmodell ska baseras på tillit och inte leda till ökade krav på
detaljerad planering och uppföljning av verksamheterna. Hållbar utveckling i Lindesbergs
kommun innebär att resurserna används på ett sätt så att kommande generationers
möjligheter till utveckling inte äventyras. Styrmodellen omfattar hela kommunens
organisation och ska främja att mervärde för medborgarna skapas. Det är genom en
helhetssyn kring medborgaren där det finns en balans mellan formell styrning och kultur,
förhållningssätt, ledarskap och delaktighet som detta kan uppnås.
Styrmodellen ska kunna hantera alla typer av styrning som berör kommunens verksamheter.
Styrmodellen är både en struktur och ett arbetssätt för planering och uppföljning.
Styrningen utgår från verksamheternas grunduppdrag.
Ansvaret för att planera, utveckla och följa upp verksamheten ska ligga så nära medarbetare
och medborgare som möjligt.
Styrmodellen är politiskt neutral och ska fungera oavsett politikens innehåll och över tid. De
politiska viljeinriktningarna framkommer i det som man fyller styrmodellen med.

I arbetet med att ständigt förbättra verksamheten är analysen i uppföljningen viktig för att
kunna prioritera vad som behöver göras framöver för att uppfylla målen. Även den interna
kontrollen är en väsentlig del av styrningen och utvecklingen av verksamheten.
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens
verksamheter och ekonomi. Kommunstyrelsen bereder även förslagen till
kommunfullmäktige och har därmed ansvaret för att göra en helhetsbedömning för
kommunen, där alla behov vägs samman mot de ekonomiska resurserna.
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över övriga nämnder, kommunala bolag och
kommunalförbund enligt Kommunallagen och ansvarar också för att den interna kontrollen
fungerar i kommunen.
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4.2 God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse
God ekonomisk hushållning
Kommunallagen anger att kommunen skall fastställa mål och riktlinjer och bedriva sin
verksamhet så att god ekonomisk hushållning uppnås.
Lagen säger även att finansiella mål ska finnas för att betona att ekonomin är en begränsning
för i vilken omfattning verksamheten kan bedrivas och att ingen generation ska behöva betala
för det som en tidigare generation förbrukat. Balanskravet ska vara uppfyllt, vilket innebär att
kostnaderna inte får överstiga intäkterna.
Ur ett koncernperspektiv så bedöms god ekonomisk hushållning vara uppfyllt när
ägardirektiven är uppnådda. Varje kommuns mål beror dock på lokala förutsättningar så som
investeringsbehov och soliditets nivå.
Finansiella mål
Årets resultat skall uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning och per sista augusti blev det 2,4 procent. Soliditeten ska vara oförändrad eller öka,
under 2021 så har soliditeten ökat från 23,42 procent till 25,98 procent. Grunduppdragen
uppnås till stora delar tillsammans med kvalitetsfaktorerna som finns under
kommunfullmäktige. Den kvalitetsfaktorer som inte uppnås och det är friska medarbetare.
Sjukfrånvaron är fortsatt hög men den är på väg nedåt. Att den är högre beror på att
pandemin fortsatt pågår och uppmaningen är att man är hemma vid symtom.
De finansiella målen är uppnådda för kommunen per sista augusti vilket är en viktig del för att
uppnå god ekonomisk hushållning, tillsammans med utvecklingsmålet långsiktig ekonomisk
planering så bedöms kvalitén var på väg att uppnås. Den samlade bedömningen från
nämnderna gällande uppfyllelse av sina mål och grunduppdrag så är även de uppfyllda och
därmed är god ekonomisk hushållning uppfyllt.
När en samlad bedömning sker av de finansiella målen, grunduppdragen och
kvalitetsfaktorerna för hela kommunen så är god ekonomisk hushållning uppfylld. Det finns
dock en viss oro om helårsprognosen verkställs att kommunen kommer att ha svårt att uppnå
god ekonomisk hushållning och balanskravet. Faktorer som kan påverka är hur stora
intäkterna blir resterande del av året för såld mark, hur kostnadsutvecklingen blir särskilt för
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, hur kommer pandemin att utvecklas
under hösten, vilka ambitionsnivåer och vilken kvalitet ska vi ha i kommunen i våra
verksamheter utifrån kommande effektiviseringar framåt.
För att få fram vad god ekonomisk hushållning är för kommunkoncernen så har den
processen påbörjats genom införandet av nuvarande styrmodell där hela kommunkoncernen
ingår men ett arbete kvarstår att få med det ekonomiska perspektivet. Ett arbete kommer att
fortsätta när utredningen om en effektiv ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning är
beslutad.
Betänkandet gällande utredningen om en effektiv ekonomistyrning och god ekonomisk
hushållning i kommuner och regioner har överlämnats till regeringen. Förslaget i utredningen
är att det ska jobbas med långsiktighet.
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Socialnämnden
Förvaltningen har arbetat med nya flexibla lösningar, modeller för samarbete och en förmåga
att agera utifrån snabbt förändrade förutsättningar. Förvaltningen huvudsakliga huvuduppgift
har varit att leverera verksamheternas grunduppdrag samtidigt som att minska risken för
smittspridning och skydda äldre och svårt sjuka som är i riskgrupp. I början av året
påbörjades vaccinering av målgruppen samtidigt som omvårdnadspersonal fick möjlighet till
vaccinering. Socialförvaltningen har haft en sjukfrånvaro som har varit ett par procentenheter
högre än innan pandemin då rekommendationerna har varit att stanna hemma vid minsta
förkylningssymtom. Sjukfrånvaron har dock minskat en del i jämförelse med samma period
2020 men det skiljer sig också en hel del mellan de tre olika verksamhetsområdena.
Tillväxtnämnden
Förvaltningen har i snitt många behöriga sökanden till de tjänster som har varit
utannonserade. Förvaltningen utökar samverkan både internt mellan enheter och
förvaltningar men också externt med föreningar, företag och ideella organisationer.
Verksamheterna har gemensam kompetensutveckling och gemensamma planeringsdagar.
Förvaltningen har haft stort fokus på att möta upp medarbetarnas behov av en god fysisk
arbetsmiljö med anledning av pandemin och distansarbete bland annat. Förvaltningen har
genomfört en del kompetenshöjande och stöttande insatser under våren och har fler insatser
inplanerade under hösten.
En löpande avstämning sker med alla medarbetare där förvaltningen jobbar för att
medarbetarnas resurser och kompetenser ska nyttjas på bästa möjliga sätt. Inom
förvaltningen arbetar medarbetarna under frihet och tillit inom givna ramar och man har ett
eget ansvar med goda möjligheter att utvecklas.
I januari 2021 gjordes en organisationsförändring utifrån beslut om en ny politisk
organisation. Detta har haft en stor påverkan hos en del av förvaltningens medarbetare och
verksamheter och förändringen har medfört en hel del praktiskt arbete som fortfarande
pågår.
Kommunstyrelseförvaltning
Distansarbetet har inneburit nya arbetssätt för medarbetare och chefer. Förvaltningen har
jobbat och jobbar med omfallsplanering för att säkerställa att arbetsuppgifter alltid kan
genomföras. Risk- och konsekvensanalyser görs löpande gällande distansarbetet och
arbetsmiljön vid hemmaarbete. Stort fokus på arbetsmiljöfrågor sker utifrån gällande läge.
Det finns dock en risk med nya typer av sjukskrivningar för "hemarbetande" utifrån Coronasituationen. Det finns också en risk för att de som arbetar hemma utesluts på ett sätt då de
inte deltar i de dagliga diskussionerna. Om detta sker under lång tid kan det få långvariga
negativa konsekvenser.
Sjukfrånvaron ligger lite högt och det beror på pandemin då man ska vara hemma vid minsta
förkylningssymtom. Vilket tyder på att personalen tar sitt ansvar, det har inte varit någon stor
smittspridning under 2021 bland personalen.
Lindesbergs kommun är en stor och viktig arbetsgivare som erbjuder många arbetstillfällen
både för boende och kommunen och inpendlare från andra kommuner. Genom att attrahera,
rekrytera, utveckla och behålla kompetens har vi personal som mår bra och gör att vi når en
högre måluppfyllelse och därmed levererar service med god kvalitet till medborgarna.
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Välfärd och service
Trygg social utveckling för alla åldrar är en förutsättning för ett väl fungerande och
utvecklande arbete. I takt med att befolkningen blir äldre är det allt viktigare att främja en
positiv hälsoutveckling för att möjliggöra ett självständigt liv högt upp i åldrarna. En
genomförd utbildning är en grundläggande förutsättning för att vara en aktiv
samhällsmedborgare med egen försörjning och även en avgörande faktor för en god och
jämlik hälsa.
Den pågående pandemin har påverkat alla verksamheter i kommunen mer eller mindre i
vilken omfattning de har kunnat leverera välfärd och service. Utifrån rådande situation som
varit en lång tid så har kommunen levererat en bra välfärd och service. Det tuffa ekonomiska
läget kan påverka vilken välfärd och service kommunen kan leverera i framtiden om inte
underskotten inte minskar samt utmaningen i framtiden gällande kompetensförsörjningen.
I och med rådande pandemi har det dock på ett fåtal enheter inom vård och omsorg fått
begränsa sin verksamhet. Daglig verksamhet har haft begränsat öppethållande. Samtliga
enheter inom verksamheten har verkställt beviljade insatser förutom dagrehabiliterings
gruppaktiviteter och dagverksamhet som varit inställda för att bromsa smittspridningen.
Verksamheten med Träffpunkter har lagts ner under året och dagrehab har förändrat sin
verksamhetsplats, p g a besparingsåtgärder.
Samhälle och demokrati
Alla invånare ska ha samma möjligheter att delta i den demokratiska processen och att nå
inflytande över de beslut som tas. Lindesbergs kommun har respekt för människors olikheter
och arbetar för en samhällsutveckling som inte äventyrar möjligheterna för kommande
generationer. Aktuella översiktsplaner och en planberedskap för byggande i hela kommunen
ska finnas. Genom ett levande näringsliv skapas långsiktig hållbar tillväxt som är avgörande
för kommunens utveckling.
Att invånare ska få delta i den demokratiska processen och nå inflytande har varit en
utmaning under pandemin då alla sammanträden skett digitalt och det har bla påverkat
allmänhetens talartid på kommunfullmäktige då ledamöter funnits på plats.
Ett flertal detaljplaner finns beställda och är under utredning. Detaljplan för Frövi, Mariedal
1:1 är antagen för att kunna iordningsställa ett industriområde. Så att etableringar kan ske
och förhoppningsvis leda till nya arbetstillfällen.
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God ekonomisk hushållning
Enligt prognosen så kommer kommunens resultat att hamna på 5,6 Mnkr och nämndernas
prognos är - 34,8 Mnkr i budgetavvikelse.
Samverkan internt och externt för att möta framtidens välfärdsutmaningar
Följs upp på helåret i sin helhet.
Det kommer att krävas att kommunen samverkar internt för att hitta lösningar för att klara av
välfärdens utmaning i framtiden, befolkningsutvecklingen där invånarna i kommunen blir allt
äldre och de i arbetsför ålder blir färre. I Sverige så är glappet mellan personer i arbetsför
ålder och personer i behov av skola, förskola, och äldreomsorg historiskt högt och innebär en
stor konkurrens om rätt kompetens. Arbetslivet förändras kontinuerligt och vi kommer att
behöva vidareutbilda oss och byta yrken allt oftare i karriären. Individers syn på traditionellt
förvärvsarbete förändras. Fler söker levnadsmöjligheter där lönearbete kombineras med
andra intressen. Mycket talar för en kombination av distansarbete -och kontorsarbete.
Trenden ser lika ut i Lindesbergs kommun så det kommer att vara en utmaning även här i
kommunen för att vara en attraktiv arbetsgivare, hitta personer med rätt kompetens och
individers syn på traditionellt förvärvsarbete.


Användare driver teknisk utveckling

Medarbetare i kommuner och regioner behöver moderna tekniska hjälpmedel för att
effektivisera arbetet och för att arbetsmiljön ska upplevas som attraktiv. Smarta beslutsstöd,
robotar och andra hjälpmedel förväntas avlasta det administrativa arbetet men med en
ansträngd ekonomi måste prioriteringar göras.
Som stödfunktion i Lindesbergs kommun är det viktigt att jobba vidare med, vilka smarta
beslutsstöd, robotar och andra hjälpmedel som kan erbjudas för att avlasta verksamheterna
så att de kan fokusera på sina grunduppdrag, vilka åtgärder skapar mest nytta för verksamhet
och medborgare och samtidigt hantera en ansträngd ekonomi.


Tillitens betydelse uppmärksammas allt mer

Människors tillit till varandra och till samhällsinstitutionerna är grundläggande för såväl
ekonomisk utveckling som offentlig välfärd. Tillitens betydelse för samhällsutvecklingen
uppmärksammas i allt högre utsträckning. För den sociala dimensionen i hållbar utveckling,
för en ökad tillit i styrning av den offentliga sektorn, för förmågan att samverka över
organisations- och avdelningsgränser och för att skapa överbryggande möten. Det behövs
kunskap om hur tillit byggs upp och vad som riskerar att rasera den.
Välfärdsbrottslighet slukar allt mer resurser
I Sverige har ett högt förtroende för det offentliga skapats och underhållits genom en påtaglig
stabilitet och integritet i förvaltningen. Omfattande fall av korruption, fusk och oegentligheter
har dock uppdagats under de senaste åren och pekar på förändringar i omvärlden och i den
offentliga sektorn. Stora brottshärvor som också kopplas till exempelvis hemtjänst och
personlig assistans har ställt krav på både resurser och kompetens i den kommunala
organisationen och hos rättsväsendet. Flera av dessa fall utgör inte enskilda företeelser eller
misstag utan är en del av en organiserad kriminalitet som genom avancerade brottsupplägg
kommer åt pengar från välfärdssystemen. Det drabbar enskilda som inte får den omsorg som
de har rätt till och finansierar annan grov och organiserad brottslighet. I förlängningen
urholkas också medborgarnas tillit och förtroende till samhällets institutioner.
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Här behöver Lindesberg kommun vara med och omvärldsbevaka samt samverka med
befintliga nätverk, hantera risker och rutiner för att minimera risken att kommunen utsätts
för välfärdsbrottslighet och minskad tillit för kommunens arbete.
Attraktiv arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap och
kompetensförsörjning
Ledarforum har haft uppehåll under stor del av pandemin. Återupptaget ledarforum under
våren 2021 vilket är mycket uppskattat i chefsorganisationen. Vidare arbete med
chefsutveckling planlagt under hösten.
God kommunal service
Under 2020 har fokus varit på företagsklimatet och där har ett arbete påbörjats under året så
mycket som har gått utifrån pandemin. Arbetet har skett både inom organisationerna samt
extern tillsammans med näringslivet. Arbetet kommer att fortsätta under 2021 för att
förbättra resultatet, det är viktigt att inte enbart fokusera på dessa nyckeltal utan se helheten.
Under pandemin har näringslivsenheten under året prioriterat att löpande sprida relevant
information till företagen i kommunen. Det har varit av stor vikt att i denna rådande situation
lyssna in vad företagen haft för behov och vad kommunen har kunnat stödja dem med, likväl
att kunna informera om vilka andra insatser som funnits att erbjuda företagen från statligt
håll och från regionen. Generellt sett har arbetet varit brett för att stötta företagen utifrån
deras olika behov och förutsättningar i detta svåra läge. Ett uppstartsmöte initierades under
våren av näringslivsenheten tillsammans med Alfred Nobel Science Park, Almi, Masugnen och
Business Region Örebro gällande vad olika aktörer inom regionen kunde erbjuda för
utbildningar både på kort och lång sikt för att bidra till en god kompetensförsörjning. Ett
flertal företag deltog i de utbildningsinsatser som erbjöds under våren och försommaren.
Flera arbeten som har involverat regionens aktörer och Lindesbergs kommuns näringsliv har
pågått löpande under året. Företagens engagemang och egna initiativ har ökat under hösten
och detta bidrar positivt till utvecklingen av Lindesbergs kommun.
Friska medarbetare
Sjukfrånvaron per sista augusti börjar sakta närma sig nivån som innan pandemin. Den högsta
sjukfrånvaron finns inom socialförvaltningen som är 7,12 procent men även den
sjukfrånvaron är på väg nedåt.
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En träff med kommunens verksamma mäklare har genomförts för att få en bättre bild av
kommunens attraktivitet som bostadsort. Kontakten med kommunens mäklare kommer
fortsätta. Strukturen för företagsbesöken ses över och anpassas mot exempelvis utfallet av de
rankingar som kommunen tillhandahåller. Näringslivsenheten är representerade i olika
forum och sammanslutningar tillsammans med det lokala Näringslivet.
Andelen UF-företag har över tid ökat i Lindesbergs kommun och flera av dessa UF företagare
fortsätter med sitt företagande efter gymnasieskolan. Näringslivsenheten vill erbjuda såväl
UF-företag, och andra som väljer att starta företag, hjälp att utveckla sitt företagande. Detta
genom att bidra med ingångar till lokalt näringsliv, myndighetskontakter, riskkapital, politik
och relevanta nätverk. Ett samarbete mellan gymnasieskolan, som ansvarar för UF, och
näringslivsenheten har initierats men behöver tydliggöras ytterligare.
Ökad måluppfyllelse i skolan
Flera av indikatorerna för måluppfyllelse är positiva det som är lägre är för svenska för
invandrare (SFI). Här har pandemin stor påverkan då det är svårt att driva SFI på distans.
En ökad långsiktig ekonomisk planering
Planering av budget för 2022–2024 pågår med en plan att VP gäller. De lagda
effektiviseringarna ska genomföras i nämnderna. En planeringreserv under kommunstyrelsen
finns from 2021. Soliditeten har ökat de senaste åren och närmar sig rikets. Beslutet om att
införa resursfördelningsmodell är även en del i arbete med att skapa långsiktig planering.
Ökad digitalisering inom verksamheter och kommunen för att klara av
kompetensförsörjningen och välfärden i framtiden
Tillgången till bredband om minst 100 Mbit/s har ökat lite under 2020 men det är långt under
jämfört med riket (86,8) och jämförbara kommuner (73,3).
Det finns nya digitala verktyg så att det går att genomföra digitala möten där
sekretessärenden är aktuella.
Lindesbergs kommun ska bli mer inkluderande
Långtidsarbetslösheten (mer än 24 månader) ökar i hela landet. Jämfört med flera kommuner
så är långtidsarbetslösheten lägre för kvinnor men högre för män men inte för liknande
kommuner integration.
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4.4 Viktiga förhållanden för resultatet och ekonomisk ställning
I detta avsnitt beskrivs förhållande som påverkar bedömningen av resultat och ekonomisk
ställning för koncernen och kommunen. Här beskrivs befolkningsutveckling, arbetsmarknad och
bostadsmarknad. En sammanfattande beskrivning av kommunens verksamheter samt en
avstämning av riskhantering.
Resultat och pandemi
De ekonomiska konsekvenserna för året ser enligt prognosen ut att landa på ett resultat som
är lägre än budgeterat. Så länge pandemin har en påverkan på verksamheten är det svårt att
se de långsiktiga effekterna och hur det kan påverka verksamheten och kostnadsutvecklingen
framåt. För Socialnämnden fortsätter den negativa avvikelsen. Kommunfullmäktige beslutade
i juni om en revidering av budget och tillförde socialnämnden 25 Mnkr, tillväxtnämnden 2
Mnkr och kommunstyrelsen 6 Mnkr.
Prognosen (aug-21) är att skatteintäkterna blir bättre än budgeterat år 2021 men de
närmaste åren framåt är den lite lägre än budget. Skatteprognosen som kom i september
2021, där är prognosen att intäkterna blir bättre framåt, under förutsättning att höstens
förslag på budgetproposition antas i riksdagen i december.
Befolkningsutveckling
Örebro län
Under perioden januari 2016 till december 2019 ökade Örebro läns befolkning i genomsnitt
med ca 280 personer per månad. Från slutet på 2019 har ökningen minskat markant i länet.
Under perioden januari 2020 till februari 2021 har länet en negativ folkökning under ett
flertal månader och översteg genomsnittet under en enstaka månad. Den kommun som
påverkats störst är Örebro kommun där ökningen var 838 personer under 2020, jämfört med
2019 då det var en ökning med 2 553 personer och den trenden ser ut att fortsätta även under
det första halvåret 2021.
Födelseöverskottet var under perioden januari 2016 till december 2019 i genomsnitt 40
personer per månad. Födelseöverskottet har under Coronapandemin minskat men efter de
första sex månaderna 2021 på samma nivås som innan pandemin.
Flyttöverskottet (samtliga inrikes - och utflyttningar) i länet har varit positiv de senaste åren
men sedan Coronapandemin startade har det varit ett negativt överskott per månad och är så
fortfarande efter de första sex månaderna.
Invandringsöverskottet (samtliga in- och utvandringar) har varit ganska högt i länet fram till
2016 för att sedan minska. Sedan pandemins start så har invandringsöverskottet varit ännu
lägre än perioden fram till 2016 och är fortfarande på låga nivåer under de första sex
månaderna 2021. Källa: Region Örebro län
Lindesbergs kommun
I Lindesbergs kommun ökade befolkningen under perioden 2016 till 2019 med ett snitt på
mindre än, en person per månad och totalt 26 personer. Under perioden januari 2020 till juli
2021 så har kommunen en positiv ökning med 114 personer snittet per månad har ökat till
sex personer. Åldersgruppen 80- och äldre har ökat med 124 personer under de första sju
månaderna. Medan personer i arbetsförålder har minskat med 62 personer.
Födelseöverskottet var under perioden januari 2016 till december 2019 i kommunen i
genomsnitt minus en person per månad. Under Coronapandemin så har födelseöverskottet
minskat och efter de första sju månaderna 2021, så är det ett snitt på minus två personer i
födelseöverskott. Det innebär att fler personer dör än föds i kommunen.
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Flyttöverskottet (samtliga inrikes in- och utflyttningar) har varit negativt i Lindesbergs
kommun de senaste åren totalt - 1 647 personer med ett snitt på - 34 personer per månad.
Under pandemin (2020–202107) så har flyttöverskottet vänt till att vara positivt och under
perioden så har ökningen varit 50 personer, snittet är tre personer per månad.
Invandringsöverskottet (samtliga in- och utvandringar) har varit högt även i kommunen fram
till 2016 för att sedan minska. Under perioden 2016–2019 så har invandringsöverskottet
legat på ett snitt med 35 personer per månad för att minskat till tre personer per månad i
snitt under perioden 2020–202107.
Totalt sett så att Lindesbergs kommun gynnats under Coronapandemin när det gäller
befolkningsutveckling till följd av ett något mer positivt flyttöverskott som motverkat ett
negativt invandringsöverskott.
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Arbetsmarknad
Örebro län
Coronapandemin har påverkat näringslivet väldigt olika, den del som har påverkats stort är
restaurangbranschen samtidigt så har företag inom andra branscher visat rekordnoteringar.
Antalet konkurser totalt sett under 2020 och fram till juli 2021 så är de färre än 2018 och
2019. De flesta konkurserna avser aktiebolag med få eller inga anställda.

Andelen arbetslösa (16–64 år) i Örebro län var 8,4 procent i juli 2021, det är något högre
jämfört med riket 7,9 procent. Ungdomsarbetslösheten i länet var i julmånad 11,5 procent, det
är högre jämfört med riket (10,5 procent).

Långtidsarbetslösheten (öppet arbetslösa och sökande i program i mer än 12 månader).
Antalet ungdomar (16–64 år) som var öppet arbetslösa ökade under 2020 till som mest 95
procent fler än januari 2020. Under första halvåret 2021 så har antalet arbetslösa ungdomar
sjunkit men är på en högre nivå jämfört med samma period 2019.
Lindesbergs kommun
Näringslivets påverkan under pandemin i kommunen följer samma trend som i länet och till
stor del i hela landet, att det har påverkat olika branscher olika hårt.
Antalet konkurser har vari i snitt 9 stycken per år under åren 2018–2019 och avser företag
med få eller inga anställda. Det inte varit flera konkurser under pandemin och under de första
sju månaderna 2021 har det inte varit någon konkurs.
Andelen arbetslösa i Lindesbergs kommun 16–64 år var i juli månad 7,9 procent det är på
samma nivå som i riket och lite lägre än i länet.
Totala ungdomsarbetslösheten i Lindesbergs kommun (11,7 procent) är något högre jämfört
med länet (11,3 procent). I juli månad var ungdomsarbetslösheten 0,6 procentenheter högre
bland män än bland kvinnor.
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Arbetslösheten för män är lägre i juli månad jämfört med ingången av 2021 och snittet under
2020. För unga kvinnor är arbetslösheten högre i juli månad jämfört med ingången av 2021
och snittet under 2020.

Långtidsarbetslösheten där personer har varit arbetslösa mer än 24 månader är högre varje
månad under 2021 jämfört med samma månad 2020. En ökning av långtidsarbetslöshet mer
än 24 månader kan leda till en ökning av försörjningsstödet.

Bostadsmarknad
Mark
Under 2021 har efterfrågan på småhustomter varit stor vid Vibyn i Frövi. Totalt är 16 stycken
sålda under året och fem stycken tomter finns kvar i området.
I Frövi är en detaljplan under behandling för planering av ett nytt industriområde.
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4.5 Händelser av väsentlig betydelse
I detta avsnittet beskriv händelser som har inträffat under året och som är av väsentlig
betydelse för den kommunkoncernens och kommunens resultat och ställning.
Coronapandemin
Den pågående pandemin med restriktioner, åtgärder och smittspridning har fortsatt påverkat
samhället i många aspekter för personer inom våra verksamheter, medarbetare och
medborgare. Påverkan på kommunens verksamheter har fortsatt och har haft effekter både
på den verksamhet som bedrivs och kommunens ekonomi.
Kommunen får kompensation i form av sjuklöneersättning till och med sista september 2021.
Totalt har kommunen fått 6 Mnkr till och med sista augusti i sjuklöneersättning.
Pandemin har även inneburit en kraftig utveckling av att använda digitala verktyg samt behov
av att hitta nya arbetssätt och samverkansmöjligheter och kommer sannolikt att fortsätta.
Koncernen
Linde Energi AB (LEAB-koncernen) har hittills klarat sig bra igenom Coronapandemin utan
större ekonomiskt tapp.
Fastigheter i Linde AB (FALAB-koncernen) Bolagen står inför kommande renoverings- och
omstruktureringsprojekt vilka kräver planering på bred front. Kommunen med flera
förvaltningar och systerbolag i koncernen såväl som hyresgäster och övrigt näringsliv är
involverade. De två projekten är, som tidigare omnämnts, ”Framtidens Stadsdel i Lindesberg”
samt den f.d. 7–9 skolan Stadsskogsskolan.
De beställda detaljplanerna samt vår övriga planering av nya bostäder synkroniseras utan
undantag till behovet som kommer från planeringen av ”Framtidens Stadsdel i Lindesberg”.
Ett undantag finns dock när det gäller Frövi, där en eventuell näringslivsexpansion kommer
att ställa krav på ett utökat bostadsutbud. En utmaning i Frövi är avsaknaden av färdigställda
detaljplaner.
Den nya 7–9 skolan, Lindbackaskolan, samt om- och tillbyggnaden av Brotorpsskolan har
färdigställts och tagits i bruk. Projektet har utmärkts av bra samarbete mellan oss som
fastighetsägare/byggherre, blivande lokalnyttjare samt alla inblandade
entreprenörer/leverantörer. Detta har lett till en kvalitativt bra fastighet samtidigt som alla
budgetramar har innehållits, omfattningen har till och med utökats inom ursprunglig ram.
Besök Linde AB (BELAB) Bolagets verksamheter är beroende av besökare/åskådare. Samtliga
publika verksamheter har haft stängt från 1 januari till 15 juli. Bolaget har följt
folkhäslomyndighetens restriktioner vilket i hög utsträckning påverkat samtliga av bolagets
verksamheter såväl ekonomiskt som personellt.
Kommunen
Vård och omsorg
Året har fortsatt präglats av Pandemin. Förvaltningen huvudsakliga huvuduppgift har varit att
leverera verksamheternas grunduppdrag samtidigt som att minska risken för smittspridning
och skydda äldre och svårt sjuka som är i riskgrupp. I början av året påbörjades vaccinering
av målgruppen samtidigt som omvårdnadspersonal fick möjlighet till vaccinering.
Förvaltningen har fortlöpande följt folkhäslomyndighetens rekommendationer och vård- och
omsorgspersonal har använt den skyddsutrustning som rekommenderats.
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Individ och familj
Pandemin har till viss del bidragit till våld i hemmet, triggat igång missbruk och psykisk
ohälsan har ökat. Dessa orosfaktorer kan riskera att verksamheten inte har tillräcklig
kapacitet till att förebygga och utveckla egna resurser, verksamheten har flaggat för ökade
orosanmälningar samt tvångslagsbeslut inom barn och vuxna.
Utbildning
Mer än ett år har gått sedan Covid-19 pandemin startade och det har inneburit många
anpassade lösningar för verksamheter och medarbetare. För vuxenutbildningen har det
exempelvis inneburit en anpassning mellan när-, fjärr- och distansundervisning.
Måluppfyllelsen har förbättrats i grundskolan. Andelen elever som är behöriga till nationellt
program har ökat. Likaså har andelen elever som är godkända i samtliga ämnen i årskurs 6
förbättrats.
Fortsatt arbete med att stärka högre närvaro genom "Närvarolyftet" i Lindesbergs kommun
har under året prioriterats av samtliga skolområden. Ett systematiskt arbete med
kvalitetssäkring av arbetet i den medicinska delen av elevhälsan har fortsatt vilket synliggörs
i den årliga patientsäkerhetsberättelsen.
Familjesamverkansteamet har kommit igång i norra länsdelen. Syftet med teamet är att kunna
stödja familjer och verksamheter till att samverka i större grad vilket bidrar till ökad
måluppfyllelse och förbättrad hälsa. Detta arbete fortsätter även under hösten 2021 och in i
2022.
Corona-pandemin har präglat verksamheten genom en ökad oro bland elever,
vårdnadshavare och personal, vilket lett till olika stödinsatser samt "omfallsanalyser" på
organisation-, grupp- och individnivå.

4.6 Resultat och ekonomiskställning
I detta avsnitt beskrivs en utvärdering av kommunens finansiella mål tillsammans med
kommunens grunduppdrag.
Periodens resultat för kommunkoncernens resultat för perioden är 77,7 Mnkr (2020, 58,2
Mnkr), det är stadshuskoncernen som står för merparten av resultat. Stadshuskoncernens
resultat är knappt 29 Mnkr bättre än budgeterat och prognosen för helåret är ett resultat på
ca 49 Mnkr, vilket är drygt 22 Mnkr mer än budgeterat.
Anledningen till detta är varaktigt högre intäkter samt lägre kostnader p.g.a. svårigheten att få
underhållsarbetena utförda med anledning av att entreprenörerna har fyllda orderböcker
samt problem med att nyanställa.
Periodens resultat för kommunen uppgår till 24,6 Mnkr (2020, 55,9 Mnkr) och det är 16,1
Mnkr bättre än budgeterat resultat. Helårsprognosen är 5,6 Mnkr och det är 2,9 Mnkr sämre
än budgeterat resultat (8,5 Mnkr). Budgetavvikelsen beror främst på att nämndernas samlade
prognos för resultat mot budget avviker med - 34,8 Mnkr. Prognoserna för helåret visar på att
socialnämnden visar på ett underskott med 34,7 Mnkr, barn- och utbildningsnämnden - 17
Mnkr, tillväxtnämnden -2,3 Mnkr och samhällsbyggnadsnämnden -0,9 Mnkr.
Kommunstyrelsens prognos för helåret är ett överskott med 19,6 Mnkr. Det största
överskottet beror på att planeringsreserven och hela budgeten för projektmedel inte har
använts och inga beslut finns för dem, samt intäkter för såld mark. Mer detaljer för
nämnderna finns i respektive nämnds delårsredovisning.
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Finansens helårsprognos är ett överskott med 31,8 Mnkr. Det avser främst kostnader för
avskrivningar som är lägre än budgeterat, lägre pensionskostnader och löneomkostnader.
Kommunfullmäktige beslutade i juni om en revidering av budgeten och tillförde i juni
socialnämnden med 25 Mnkr, tillväxtnämnden 2 Mnkr och 6 Mnkr till kommunstyrelsen
utifrån att skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning ökar med 33 Mnkr.

Stadshuskoncernens resultat efter finansiellt netto per 2021-08-31 landar på ca 53 Mnkr
vilket är knappt 29 Mnkr bättre än budgeterat.
Prognosen för helåret är ett resultat på ca 49 Mnkr, vilket är drygt 22 Mnkr mer än
budgeterat. Anledningen till detta är varaktigt högre intäkter samt lägre kostnader p.g.a.
svårigheten att få underhållsarbetena utförda med anledning av att entreprenörerna har
fyllda orderböcker samt problem med att nyanställa.
Linde Energi AB (LEAB-koncernen)
Bolagets ekonomiska ställning är fortsatt mycket stark med bra utveckling av verksamheten i
enlighet med beslutade mål och nyckeltal samt förväntningar i ägardirektiv.
Det ekonomiska resultatet efter finans överstiger motsvarande budget med drygt 6 Mnkr. Den
positiva avvikelsen beror till största delen på ett högre elpris samt ökad elproduktion i
bolagets vattenkraftstationer. Den positiva avvikelsen för enbart elproduktion uppgår till ca 5
Mnkr. Förutsatt ett normalt driftläge under hösten förväntas prognos för helårsresultatet
2021 bli 43 Mnkr.
Fastigheter i Linde AB (FALAB-koncernen) Koncernens utfall per 31/8 är ca 22,8 Mnkr bättre
än budget.
Utfallet beror på två saker, ökade hyresintäkter samt lägre andel utfört underhållsarbete. När
det gäller hyresintäkterna så kom dessa tidigare än budgeterat avseende Lindbackaskolan
samt att bolaget jobbat hårt med att iordningställa tomma lägenheter i uthyrbart skick, vilket
inte var budgeterat.
Det andra är koncernens underhåll som inte kunnat hålla den takt bolaget önskat, bl.a.
beroende på att entreprenörerna haft väldigt hög belastning samt svårt att nyanställa.
Prognosen på helåret pekar på ett positivt resultat på 19,2 Mnkr vilket är en minskning
gentemot utfallet per 31/8. Detta beror på att koncernen under sista tertialet får ytterligare
avskrivningar i samband med färdigställandet av Lindbackaområdet samt div. andra mindre
investeringar.
Besök Linde AB (BELAB)
På grund av Covid-19 når bolaget inte upp till de uppsatta delmålen. Utfall per 31 augusti är -7
Mnkr mot budgeterat -6,8 Mnkr
Bolaget har påverkats kraftigt av pandemin och hade fram till mitten av juli samtliga
verksamheter stängda för allmänheten. Bolaget börjar se att verksamheterna återgår mer och
mer till normal verksamhet efter öppningen i mitten av juli.
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Rörelsekapital och likvida medel
Kassalikviditeten beskriver kommunens kortsiktiga betalningsförmåga. Det kan visas som
omsättningstillgångar i relation till kortfristiga skulder. Om måttet är 100 procent innebär det
att omsättningstillgångarna är lika stora som de kortfristiga skulderna. Är det lägre än 100
procent desto större risk att det kan uppstå likviditetsbrist. Kassalikviditeten är högre per
sista augusti 2021 än årsskiftet och lite lägre jämfört med delåret 2020. Trenden de senaste
åren har varit att kassalikviditeten har minskat till årsbokslutet men har legat över 100 %,
vilket är positivt för kommunens kortsiktiga betalningsförmåga.

Kommunens likvida medel var 259,2 Mnkr per sista augusti det är en minskning med 59 Mnkr
sedan årsskiftet. Endast 33,4 Mnkr har förbrukats av den totala investeringsbudgeten som är
på 180,0 Mnkr. Kommer alla projekt att slutföras under hösten så kommer det att påverka
likviditeten till årsskiftet.
Kommunkoncernens likvida medel var 489,9 Mnkr per sista augusti 2021, det är en
minskning sedan årsskiftet med 67,1 Mnkr.

Låneskuld och borgensåtaganden
Kommunkoncernens låneskuld har ökat med 39,9 Mnkr under de åtta första månaderna 2021.
Det är de kommunala bolagens lån som ökar, kommunens lån är på samma nivå som 2020.
Den låneskuld som finns i kommunen med 13 Mnkr avser finansiell leasing av kommunens
bilar samt anläggningsavgifter som redovisas som förutbetald intäkt och ska intäktföras
under nyttjandeperioden för Va-anläggningen i Frövi (Vibyn).
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5.3 Noter
Redovisningsprinciperna är oförändrade
Not 1 Redovisningsprinciper
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar är i balansräkningen upptagna till anskaffningsvärde efter avdrag för
linjär avskrivning. SKR:s avskrivningstider är utgångspunkt för kommunens
avskrivningstider. Internräntan har beräknats med 1,25 procent.
Komponentavskrivning
Lindesbergs kommun tillämpar komponentavskrivning i redovisning, på nya investeringar.
Investeringar har komponentuppdelats enligt framtagen mall.
Avsättning pensioner
Avsättningen är redovisad enligt KPA:s beräkning och innehåller intjänad del som överstiger
7,5 basbelopp. Den individuella delen inkl. löneskatt är bokförd som kort skuld. Löneskatten
betalas fortlöpande.
Under ansvarsförbindelser finns de pensionsförpliktelser som har tjänats in av arbetstagare
och pensionstagare före 1998. Dessa räknas årligen upp enligt fastställt index och reduceras
med årets utbetalningar till pensionstagarna enligt KPA:s beräkningar.
Interna kostnader och intäkter
Interna kostnader och intäkter har sammanställts och eliminerats i resultaträkningen.
Beräkningen har gjorts med hjälp av rapporter som eliminerar alla interna kostnader och
intäkter.
Semesterlöneskuld
De anställdas fordran på kommunen i form av sparade semesterdagar och okompenserad
övertid ingår i korta skulder på balansräkningen.
Ferie- och uppehållslön
Upparbetad ferie- och uppehållslön ingår i korta skulder på balansräkningen.
Investeringar
Samtliga investeringar aktiveras i samband med bokslut och avskrivningar påbörjas direkt
nästkommande år. Investeringsprojekt som ej färdigställts vid årsskiftet, ombudgeteras och
färdigställs under nästkommande år. Enligt kommunens riktlinje för investeringar så är en
anläggningstillgång som aktiveras i balansräkningen en tillgång för stadigvarande bruk, har
en nyttjandeperiod på minst 3 år och ett värde på minst ett basbelopp.
Leasing
Leasingavtal klassificeras som ett finansiellt leasingavtal när ekonomiska fördelar och
nackdelar överförs från leasegivaren till leasetagaren vid ägarbyte. Äganderätten övergår
slutligen till leasetagaren. I enlighet med Rådet för kommunal redovisning rekommendation
nr 13.2 redovisas finansiellt leasade objekt som anläggningstillgångar och skulder i
balansräkningen och avser i Lindesbergs kommun endast fordon. Övriga leasingavtal, även
hyra av fastigheter, klassas som operationella leasingavtal, oavsett värdet på avtalet.
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Datorer och skrivare/kopiatorer
Lindesbergs kommun har övergått till köp av datorer och skrivare. Internleasing sker genom
IT-enheten enligt en framtagen tjänstekatalog.
Vatten/Renhållning
Vatten/Renhållning är egna balansräkningsenheter. Driftresultatet överförs till ett konto på
balansräkningen ”avsättning” till VA-respektive renhållningskollektivet. I delårsbokslutet har
kommunen en fordran på renhållningskollektivet och en skuld till VA-kollektivet.
Koncernen
Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell
konsolidering. Med förvärvsmetoden menas att vid förvärvstillfället förvärvat eget kapital i
kommunalt bolag eliminerats. Inom koncernen förekommer omfattande transaktioner. Alla
transaktioner av väsentlig karaktär inom koncernen har eliminerats för att ge en rättvisande
bild av koncernens totala ekonomi. Det sammanställda delårsbokslutet 2021 innefattar inte
Samhällsbyggnadsförbundet eller Nerikes Brandkår. Enligt Rådet för kommunal redovisning
rekommendation R16 om sammanställda räkenskaper ska företag med särskild ekonomisk
betydelse för kommunens verksamhet ingå i det sammanställda bokslutet.
Samhällsbyggnadsförbundet har inte upprättat en specifik balans- och resultaträkning för
Lindesbergs kommun. Medlemsbidragen redovisas som tidigare i driftredovisningen för
respektive verksamhet som bedrivs i förbunden.
Exploateringsredovisning
En exploateringsfastighet, Vibyn i Frövi, har klassats som omsättningstillgång.
Anläggningsavgifterna redovisas som förutbetald intäkt och intäktförs över
nyttjandeperioden för va-anläggningen.
Ersättning för ökade sjuklöner och merkostnader på grund av Covid19
Den ersättningen för ökade sjuklönekostnader som betalats ut via Skatteverket har kommit
med en månads eftersläpning.
Antagen budget
Antagen budget av kommunfullmäktige hart korrigerats med nya löner enligt lönerevisionen
2021. Detta har gjorts efter att avtalen har varit klara. Förvaltningarna har kompenserats med
utfallet av lönerevisionen.
Budgeten har också korrigerats med nya avskrivningar, förvaltningarna har kompenserats
med ökade avskrivningar på grund av aktiverade investeringar. Kommunstyrelsen förfogar
över projektmedel, 5 mnkr. Beslut har tagits om projekt med 3,5 Mnkr till och med 31 augusti
2021. Medel har omdisponerats till tillväxtförvaltningen (2 Mnkr) och barn- och
utbildningsförvaltningen (1,5 Mnkr)
Kommunstyrelsen har en planeringsreserv, 11 Mnkr. Inga beslut har skett till och med 31
augusti om att fördela om dem.
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Utskottet för stöd och strategi

Delårsrapport kommunstyrelseförvaltningen
Förslag till beslut
Utskottet för stöd och strategi godkänner delårsrapporten för perioden
januari-augusti 2021 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Kommunstyreselförvaltningen redovisar under perioden januari till augusti
2021 en positiv avvikelse på 19,4 miljoner kronor. Alla enheterna redovisar
ett överskott efter åtta månader med ett litet undantag för näringsliv som
redovisar en avvikelse på -0,1 miljoner kronor. Prognosen för helåret är en
positiv avvikelse på 19,6 Mnkr. Det största överskottet finns på politisk
verksamhet och det avser planeringsreserven och projektmedel som inte
nyttjats fullt ut och prognosen på helåret är 12,5 miljoner kronor. Överskottet
inom mark- och exploatering avser sålda tomter främst i Vibyn i Frövi.
Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en bedömning av de kvalitetsfaktorer
och utvecklingsmål som utskottet för stöd och strategi har beslutat om, som
redovisas i delårsrapporten. Covid-19 pandemin har påverkat förvaltningens
olika verksamheter på olika sätt, och utmaningarna för framtiden ser olika ut
för respektive enhet. Grunduppdragen uppnås eller uppnås till största delen.
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1 Verksamhetsberättelse
1.1 Sammanfattning
Pandemin har inneburit att många arbetsuppgifter har förändrats för många inom
kommunstyrelseförvaltningen. Ett arbete har påbörjats med hur arbetet med att återgå till det
"nya normala" ska gå till för att alla ska känna sig trygga med att återgå till sin arbetsplats.
Det nya produktionsköket på Lindbackaskolan har möjliggjort en personaleffektivisering
inom måltidsverksamheten. Produktionen på de tre köksenheterna Brotorp Norra, Brotorp
söda och Stadsskogsskolan har slagits samman och förlagts på Lindbacka. Den
omorganisation som ägt rum inom måltidsenheten har gett verksamheten tillfälle att se över
medarbetarnas kompetens samt fördelning av denna.
Omorganisationen har medfört en mycket positiv effekt på kommunens arbete med
"Heltidsresan" då fyra deltidstjänster har kunnat göras om till heltidstjänster. Det gör att
Måltidsenheten har kommit ytterligare lite närmare kommunens mål om att kunna erbjuda
heltidstjänster till de som önskar.
Genom en omorganisation har näringslivsenheten givits bättre förutsättningar att fokusera på
sitt grunduppdrag. Detta medför vidare en ökad arbetsglädje och en mer hanterbar
arbetsmiljö. För stunden finns en vakant tjänst på enheten. Rekrytering av tjänsten har
påbörjats.
Ett stort arbete pågår med ett nytt industriområde i Frövi för att kunna erbjuda
industritomter för etableringar.
Arkivlokalsflytt är igång och gör att vi på sikt kommer förvara våra slutarkiverade handlingar
på ett tryggt och säkert sätt. Detta arbete går enligt plan.
Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av
funktionsnedsättning. Styrs av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Tillgänglighetsarbetet kommer att vara ett levande arbete som aldrig tar slut. Eftersom
webbplatsen ständigt uppdateras kommer vi alltid se över vårt innehåll utifrån design, språk
och webbstruktur. Mycket arbete har gjorts med webbstruktur men arbete kvarstår med
språk och design. Kommunen har också flera PDF:er på webbplatsen, ett format som oftast
inte är tillgängligt. En översyn av dessa PDF:er måste göras av alla förvaltningar.
Ledarforum har haft uppehåll under stor del av covidtiden. Återupptaget ledarforum under
våren 2021 vilket är mycket uppskattat i chefsorganisationen. Vidare arbete med
chefsutveckling planlagt under hösten.

1.2 Ekonomi
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar ett prognostiserat överskott vid helår på 19,6 Mnkr.
Den största positiva avvikelsen har politisk verksamhet. Det är planeringsreserven och
projektmedel som visar överskott med 12,5 Mnkr.
Verksamheterna under personal-och löneenheten redovisar tillsammans ett överskott på 1,5
Mnkr. Avvikelsen beror att omfördelning av arbetsuppgifter har skett inom enheten och att
vikarier inte har tillsatts under sjukdom/frånvaro. Den fackliga verksamheten har inte skett i
samma utsträckning som normalt under covidtiden. Statliga ersättningar har sökts och
beviljats utifrån rehabiliterande insatser. Kommunens hälsofrämjande arbete, aktiviteter och
utbildningar har varit begränsade under pandemin.
Kommunstyrelseförvaltning, Delårsrapport jan-aug

3(13)

§140/21 Delårsrapport kommunstyrelseförvaltningen - KS 2021/223-1 Delårsrapport kommunstyrelseförvaltningen : Delårsrapport jan-aug 2021 kommunstyrelseförvaltningen

§140/21 Delårsrapport kommunstyrelseförvaltningen - KS 2021/223-1 Delårsrapport kommunstyrelseförvaltningen : Delårsrapport jan-aug 2021 kommunstyrelseförvaltningen

Ett strategiskt arbete för att säkerställa detta har initierats.
Rätt mat till rätt person
Inga avvikelser har skett.
Attraktiv arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap och
kompetensförsörjning
Dialoger och samtal om "det nya normala” har påbörjats efter sommaren och kommer att
fortsätta under hösten för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa en god arbetsmiljö
inom förvaltningen samtidigt som man har med sig i dialogen vad är
kommunstyreselförvaltningens grunduppdrag. Hur ska vår arbetsplats se ut när pandemin
försvinner och restriktioner lättas?
Medarbetarenkäten för kommunstyrelseförvaltningen visar på att fler medarbetare ser fram
emot att gå till arbetet i 2020 år mätning , det har skett en ökning sedan 2017.
Genom en omorganisation har näringslivsenheten givits bättre förutsättningar att fokusera på
sitt grunduppdrag. Detta medför vidare en ökad arbetsglädje och en mer hanterbar
arbetsmiljö.
Det nya produktionsköket på Lindbackaskolan har möjliggjort en personaleffektivisering
inom måltidsverksamheten. Produktionen på de tre köksenheterna Brotorp Norra, Brotorp
söda och Stadsskogsskolan har slagits samman och förlagts på Lindbacka. Den
omorganisation som ägt rum inom Måltidsenheten har gett verksamheten tillfälle att se över
medarbetarnas kompetens samt fördelning av denna.
Omorganisationen har medfört en mycket positiv effekt på kommunens arbete med
"Heltidsresan" då fyra deltidstjänster har kunnat göras om till heltidstjänster. Det gör att
Måltidsenheten har kommit ytterligare lite närmare kommunens mål om att kunna erbjuda
heltidstjänster till de som önskar.
Validering har varit och är en viktig del i Måltidsenhetens arbete med kompetensförsörjning.
De måltidsbiträden som har kompetens och vilja erbjuds möjligheten till en validering. Även
om vi i första hand söker efter medarbetare med kockutbildning i samband med rekrytering
så ser vi även till möjligheten att anställa biträden som sedan kan erbjudas en validering.
Medarbetarnas årliga kompetensutbildning har sedan pandemins start inte kunnat
genomföras så som önskat och enligt plan. Största anledningen till det, har varit det
ansträngda bemanningsläget med bitvis hög frånvaro bland medarbetarna.
Personalenheten arbetar internt med frågor gällande att tillse och upprätthålla
specialistkompetens genom deltagande i webutbildningar som anordnas främst genom
Sveriges kommuner och regioner. Hög arbetsbelastning och hög grad av distansarbete
innebär utmaningar och mer arbete behövs för att internt känna att gruppen mår bra och
utvecklas tillsammans i covidtider. Enheten har som mål att årligen bistå med praktik till
studenter, vilket inte kunnat genomföras under covid. Kan påverka rekryteringssituationen
på sikt.
Den senast gjorda medarbetarenkäten 2020 visar ett bra deltagande och att en stor andel av
medarbetarna ser fram att gå till sitt arbete (4,22%).
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Måltidsenhetens sjukfrånvarostatistik visar en liten ökning jämfört med siffrorna från 2019
och 2020. Den totala sjukfrånvaron inom måltidsenheten ligger på 6,11% vilket innebär att vi
inte når upp till kommunens mål på 5%. Dock ligger Måltidsenhetens sjukfrånvaro något
under snittet för hela kommunen på 6,16%. Statistiken visar att medarbetare på större
enheter/kök har en högra sjukfrånvaro vilket till stor del kan förklaras med att arbetet där är
mycket tyngre än på tex de små enheterna inom förskolan.
Kvalitetssäkring av personal- och lönesystem, ekonomisystem avseende funktionalitet,
behörighet och informationssäkerhet
Det sker ett kontinuerligt arbete på personalenheten med att anpassa behörigheter i
personalsystem för att säkerställa informationssäkerheten.
Positiv matupplevelse
Det har varit mycket positivt med det nya köket/matsalen på Lindbackaskolan. Stor och härlig
matsal och en fin miljö med många positiva kommentarer att det är som att gå på restaurang
och äta. Större utbud att välja på för våra matgäster.
Friska medarbetare
Den totala sjukfrånvaron för kommunstyrelseförvaltningen var per sista augusti 5,32 %. Det
är på samma nivå som innan pandemin. Sjukfrånvaron skiljer sig åt på olika enheter. För
kvinnor var den 5,19 procent och för män 5,73 procent.
Måltidsenhetens sjukfrånvarostatistik per sista augusti visar en mindre ökning jämfört med
siffrorna från 2019 och 2020. Den totala sjukfrånvaron inom måltidsenheten ligger på 6,11%.
Under året som gått ser vi klara samband mellan den ökade sjukfrånvaron hos
måltidsenheten och den pågående pandemin. Måltidspersonalen har inte någon möjlighet att
utföra sitt arbete på distans utan arbetar direkt mot sina gäster/medborgare. Detta har
inneburit att medarbetarna har sjukskrivit sig vid minsta lilla tecken på förkylning.
Siffran över sjukfrånvaro som överstiger 59 dagar visar för Måltidsenheten 27,91% kontra
hela kommunens siffra på 42,79%
Statistiken över sjukfrånvaron visar att medarbetare på större enheter/kök har en högre
sjukfrånvaro än medarbetare på mindre enheter vilket till stor del kan förklaras med att
arbetet där är mycket tyngre än på tex de små enheterna inom förskolan.
Personalenheten har en sjukfrånvaro på 5,46% till och med augusti och 90 % av
sjukfrånvaron är utifrån en långtidssjukskrivning. Enheten har haft fall av covid-19 inom
enheten men det har inte resulterat i någon längre sjukskrivning. Flertalet arbetar hemifrån
men efter semestern ses ett önskemål om att arbeta mer på arbetsplatsen. Få upplever större
svårigheter med hemarbete men flertalet upplever att de saknar samvaron med kollegorna.
Näringslivs - och infrastrukturenhetens sjukfrånvaro är låg. Medarbetare uppmuntras till att
använda friskvårdstimme och ta pauser under arbetsdagen. Detta har inte minst varit viktigt
under pandemin då vi alla har arbetat hemma.
Coronapandemin har förändrat arbetssättet på ekonomienheten. Vissa dagar i veckan arbetar
personalen hemma i de fall det fungerar bra. Under våren så inventerades de arbetsuppgifter
som måste utföras på enheten så att tredje man inte blir påverkad, tex leverantörsbetalningar
mm.
IT-enheten har arbetsmiljöfrågorna som en stående punkt på månadsmötena och den
organisatoriska arbetsmiljön har hanterats under medarbetarsamtalen. Det finns några
långtidssjukrivningar på enheten.
Kommunstyrelseförvaltning, Delårsrapport jan-aug

8(13)

§140/21 Delårsrapport kommunstyrelseförvaltningen - KS 2021/223-1 Delårsrapport kommunstyrelseförvaltningen : Delårsrapport jan-aug 2021 kommunstyrelseförvaltningen

§140/21 Delårsrapport kommunstyrelseförvaltningen - KS 2021/223-1 Delårsrapport kommunstyrelseförvaltningen : Delårsrapport jan-aug 2021 kommunstyrelseförvaltningen

attraktivitet som bostadsort. Kontakten med kommunens mäklare kommer fortsätta.
Strukturen för företagsbesöken ses över och anpassas mot exempelvis utfallet av de rankingar
som kommunen tillhandahåller. Näringslivsenheten är representerade i olika forum och
sammanslutningar tillsammans med det lokala Näringslivet
Andelen UF-företag har över tid ökat i Lindesbergs kommun och flera av dessa UF företagare
fortsätter med sitt företagande efter gymnasieskolan. Näringslivsenheten vill erbjuda såväl
UF-företag, och andra som väljer att starta företag, hjälp att utveckla sitt företagande. Detta
genom att bidra med ingångar till lokalt näringsliv, myndighetskontakter, riskkapital, politik
och relevanta nätverk. Ett samarbete mellan gymnasieskolan, som ansvarar för UF, och
näringslivsenheten har initierats men behöver tydliggöras ytterligare.
Infrastrukturen är alltid en stor del i framtagandet och genomförandet av detaljplaner och
därmed ett bärande fundament i utvecklingen och framväxandet av Frövi
verksamhetsområde.
Säkerställandet av en långsiktig hållbar riksväg 50 för att trygga näringslivets behov likväl
som möjligheterna till arbetspendling är av största vikt. Dialoger pågår i olika former och på
olika nivåer för att långsiktigt säkerställa en hållbar utveckling av riksväg 50 för såväl gods,
persontrafik och kollektivtrafik
Arbeta för att servicepunkterna ska vara en naturlig motor för landsbygdsutveckling,
mötesplats och idégenerator i våra mindre orter och för våra företag på landsbygden
En löpande dialog förs mellan Näringslivs- och infrastrukturenheten och kommunens fyra
servicepunkter.
Utöver den löpande dialogen stöttat Näringslivs - och infrastrukturenheten även
servicepunkten i Ramsberg i arbetet med att tillskapa en obemannad livsmedelsbutik, i
Ullesäter i tillskapandet av ett sommarcafé och i Vedevåg gällande postutlämning och delvis
obemannad butik.
Dialogen med region Örebro län gällande samarbetet kopplat till landsbygdsutveckling går
framåt. En förstudie gällande möjligheten att skapa grannkontor kommer sjösättas inom kort.
Upphandling av konsult pågår. Uppdraget tar avstamp i de fyra servicepunkter som
Lindesbergs kommun har tillskapat men även andra potentiella områden som kan vara
aktuella för att möjliggöra för grannkontor.
Utveckla och tillgängliggöra kommunens hemsida så att alla kan tillgodose sig
information på hemsidan
Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av
funktionsnedsättning. Styrs av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Tillgänglighetsarbetet kommer att vara ett levande arbete som aldrig tar slut. Eftersom
webbplatsen ständigt uppdateras kommer vi alltid se över vårt innehåll utifrån design, språk
och webbstruktur. Mycket arbete har gjorts med webbstruktur men arbete kvarstår med
språk och design. Kommunen har också flera PDF:er på webbplatsen, ett format som oftast
inte är tillgängligt. En översyn av dessa PDF:er måste göras av alla förvaltningar. Vi inser mer
och mer att vi är väldigt beroende av hjälp från förvaltningarna med arbetet på webbplatsen.
Vi har inte startar arbetet med tillgänglighet på intranätet. Arbetet med webbplatsen kommer
behöva pågå under 2022.
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Utveckla en kommunövergripande kompetensförsörjningsplan
En Riktlinje för kompetensförsörjning är framtagen för perioden 2022–2026 och behandlad i
beredande kommunstyrelse den 14 september och sedan för antagande i
kommunfullmäktige, för att sedan implementeras ute i verksamheterna.
Alla enheter inom kommunstyrelseförvaltningen har påbörjat att se över framtida
kompetensbehov. Utmaningen är att veta vilka behoven är i framtiden, då utvecklingen går
fort. vad som krävs för att klara av vissa arbetsuppgifter och särskilt när det gäller
singelkompetenser.
Utveckla digitala processerna
Pandemin har påverkat utvecklingen och mognadsprocessen av IT-användningen med stora
steg framåt. Både när det gäller system samt att deltaga i digital möten och utbildningar.
Utmaningen i framtiden är veta vad behoven kommer att vara både när det gäller
kompetensförsörjning inom IT och system.
Förbättra dialogen och det interna samarbetet med sina kunder
Regelbundenheten i att ha kostråd inom förskola, skola och äldreomsorg har till viss del haltat
under det senaste året. Anledningen till det kan härröras till pågående pandemi.
Kostrådsmöten har inte kunnat prioriteras på grund av hårt tryck på inblandande
verksamheter. Några möten har kunnat genomföras fysiskt och via Teams men alltså inte i
den utsträckning som vi önskat. V

1.6 Framtida utmaningar
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tittat på olika trender och förändrings krafter som
påverkar det kommunala och regionala uppdraget fram emot 2030 och i den senaste som
presenterades i september 2021. För kommunstyrelseförvaltningen så kommer bland annat
dessa delar påverka framtidens arbete.


Ökat behov av livslångt lärande

I Sverige så är glappet mellan personer i arbetsför ålder och personer i behov av skola,
förskola, och äldreomsorg är historiskt högt och innebär en stor konkurrens om rätt
kompetens. Arbetslivet förändras kontinuerligt och vi kommer att behöva vidareutbilda oss
och byta yrken allt oftare i karriären. Individers syn på traditionellt förvärvsarbete förändras.
Fler söker levnadsmöjligheter där lönearbete kombineras med andra intressen. Mycket talar
för en kombination av distansarbete -och kontorsarbete.
Trenden ser lika ut i Lindesbergs kommun så det kommer att vara en utmaning även här i
kommunen för att vara en attraktiv arbetsgivare, hitta personer med rätt kompetens och
individers syn på traditionell förvärvsarbete.


Användare driver teknisk utveckling

Medarbetare i kommuner och regioner behöver moderna tekniska hjälpmedel för att
effektivisera arbetet och för att arbetsmiljön ska upplevas som attraktiv. Smarta beslutsstöd,
robotar och andra hjälpmedel förväntas avlasta det administrativa arbetet men med en
ansträngd ekonomi måste prioriteringar göras.
Som stödfunktion i Lindesbergs kommun är det viktigt att jobba vidare med, vilka smarta
beslutsstöd, robotar och andra hjälpmedel kan erbjudas för att avlasta verksamheterna så att
de kan fokusera på sina grunduppdrag, vilka åtgärder skapar mest nytta för verksamhet och
medborgare och samtidigt hantera en ansträngd ekonomi.
Kommunstyrelseförvaltning, Delårsrapport jan-aug
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Tillitens betydelse uppmärksammas allt mer

Människors tillit till varandra och till samhällsinstitutionerna är grundläggande för såväl
ekonomisk utveckling som offentlig välfärd. Tillitens betydelse för samhällsutvecklingen
uppmärksammas i allt högre utsträckning. För den sociala dimensionen i hållbar utveckling,
för en ökad tillit i styrning av den offentliga sektorn, för förmågan att samverka över
organisations- och avdelningsgränser och för att skapa överbryggande möten. Det behövs
kunskap om hur tillit byggs upp och vad som riskerar att rasera den.
Då kommunstyrelseförvaltningen är en stödfunktion och samarbetar med alla förvaltningar
så är arbetet med tillit en viktig faktor att jobba vidare med för att uppnå grunduppdraget,
Driva utveckling och leverans av servicetjänster till övriga förvaltningar och politiken inom
befintliga regelverk.
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Mötesdatum

Behandling
2021-10-19 Yttrande över samråd för sammanslagning av fastigheter vid
BillerudKorsnäs Frövifors enligt punkt 1.6 i kommunstyrelsens
delegationsordning
2021-10-19 Yttrande över förlängning av tidsbegränsat bygglov för
uteservering för Café Oscar till och med 1 oktober 2025 för
Lindesås 1:1 Dnr S-2020-651
2021-10-19 Yttrande över ansökan om antagning i hemvärnet
hemvärnsmusiker 206
2021-10-19 A519.841-2021 Yttrande Stockholm Medical Office Mobil
Fästingvaccination 2022 Norrtullstorget Lindesberg.docx

Typ
Delegationsärende

2021-10-19 Samverkansavtal projekt Bergslagen på G med Tursam i
Bergslagen ekonomisk förening
2021-10-19 Uppsägning av upplåtelseavtal 2011-09-28 för lokaler för
Dalkarlshyttan 1:36 med Lindesbergs skateboardförening

Delegationsärende

Delegationsärende

Delegationsärende
Delegationsärende

Delegationsärende

Delegationsärende
2021-10-19 Personuppgiftsbiträdesavtal för kontrakt Pension 2019
projektnr 10433 för KPA Pensionsservice AB enligt punkt 8.9 i
kommunstyrelsens delegationsordning
2021-10-19 Kontrakt Pension 2019 projektnr 10433 för KPA
Pensionsservice AB enligt punkt 4.1 i kommunstyrelsens
delegationsordning
2021-10-19 Yttrande över ansökan om tillstånd för inhägnat
arbetsområde Kungsgatan 33 Lindesberg Tommy Allströms
Bygg Dnr A525-451-2021
2021-10-19 Tillförordnad förvaltningschef för socialförvaltningen under
förvaltningschefens semester 30 september till 8 oktober
2021
2021-10-19 Avtal för förmånscyklar hyreskontraktnr 50441163
2021-10-19 Ansökan om avtalsservitut för gång- och cykelväg GC-väg
Stadsskogen 1:1 och 2:5 Fastigheter i Linde AB
2021-10-19 Avtalsservitut för gång- och cykelväg GC-väg Stadsskogen 1:1
och 2:5 Fastigheter i Linde AB
2021-10-19 Ansökan om fastighetsreglering del av Bägaren 13 och Rudan
12 mellan Lindesbergs kommun och Lindesbergsbostäder AB
LIBO
2021-10-19 Yttrande över ansökan om tillstånd för Tillfällig parkeering 12
sept-31 dec 2021 Svevia AB Dnr A503.467/2021

Delegationsärende

Delegationsärende

Delegationsärende

Delegationsärende
Delegationsärende
Delegationsärende
Delegationsärende

Delegationsärende

Mötesdatum

Behandling
2021-10-19 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde
den 27 september 2021 KF § 90 - Avsägelse och fyllnadsval
efter Linda Svahn (S) som ledamot i kommunstyrelsen

Typ
Meddelanden

2021-10-19 Protokoll från Partnerskap Bergslagasbanan 9 september
Meddelanden
2021
2021-10-19 Minnesanteckningar från Tolk- och översättarservice ägarråd Meddelanden
7 september 2021
2021-10-19 Stadshus § 24 Delårsrapport 2021 för stadshuskoncernen
Meddelanden
2021-10-19 Lagakraft för Dom målnr M 4015-21 förlängning av tidsfrist
för anläggande av loddammar vid Loppholmen i anslutning till
Bottenån aktbilaga 20
2021-10-19 Protokollsutdrag från Utskottet för stöd och strategis
sammanträde den 6 september 2021 USS § 28 Genomlysning över att Lindesbergs kommuns lokaler används
kostnadseffektivt av kommunens förvaltningar verksamhetslokaler
2021-10-19 TN § 57 Investering i nya lokaler och renovering av befintliga
lokaler Masugnen
2021-10-19 Protokoll från Regionalt samverkansråd 24 september 2021

Meddelanden

2021-10-19 Protokoll från LindeBRÅ 8 september 2021
2021-10-19 Protokoll från Specifika samverkansrådet kultur 10
september 2021
2021-10-19 Protokollsutdrag från Tillväxtnämndens sammanträde den 7
september 2021 TN § 57 - Investering i nya lokaler och
renovering av befintliga lokaler Masugnen

Meddelanden
Meddelanden

2021-10-19 Tillstånd till ingrepp i fornlämning Gränshyttan Lindesberg
Dnr 431-5763-2021
2021-10-19 Protokoll från kommunövergripande samverkansgrupp KÖS
27 augusti 2021
2021-10-19 Revisionsrapport Styrning och ledning av biståndsbedömning
i Lindesbergs kommun 2021
2021-10-19 Protokoll från gemensam nämnd för företagshälsovård samt
tolk- och översättarservice 26 augusti 2021

Meddelanden

2021-10-19 Yttrande över ansökan om nätkoncession
Rockhammar – Kärrboda Dnr 2021-100119
2021-10-19 Beslut om förordnande av begravningsombud Göran
Andersson Dnr 204-8800-2021
2021-10-19 Kungörelse om ansökan om förlängning för tillstånd till
vattenverksamhet på Loppholmen för uppläggning av
muddermassor målnr M 4015-21 Aktbil 6

Meddelanden

2021-10-19 Samhällsbyggnadsförbundet § 70 Svar på revisionsrapport
granskning av bokslut och årsredovisning för
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2020

Meddelanden

Meddelanden

Meddelanden
Meddelanden

Meddelanden

Meddelanden
Meddelanden
Meddelanden

Meddelanden
Meddelanden

