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Kallelse till Kommunfullmäktige 

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunfullmäktige, måndag den 
25 oktober 2021, kl 17:00. Näset, kommunhuset Lindesberg, ingång från 
Bättringsvägen. Samtliga ledamöter deltar på distans på grund av 
smittspridning av covid-19. Allmänhet och media uppmuntras följa 
sammanträdet via webben! 

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

 

Arnold Bengtsson (S) Anna Lundström 

Ordförande Sekreterare 

Ledamöter Ersättare 

Daniel Andersson (S) Kristine Andersson (S) 

Joacim Hermansson (S) Sanna Jansson (L) 

Linda Svahn (S) Christina Pettersson (C) 

Jonas Bernström (S) Maria Lindkvist (C) 

John Omoomian (S) Maria Odheim Nielsen (V) 

Ingela Larsson (S) Zaki Habib (S) 

Anders Ceder (S) Björn Pettersson (C) 

Ulla Lundqvist (S) Inger Karlsson (C) 

Nafih Mawlod (S) Bertil Jansson (M) 

Lennart Olsson (S) Christian Kokvik (M) 

Bengt Storbacka (S) Agneta Nilsdotter (MP) 

Margareta Ahlm (S) Göran Gustavsson (M) 

Arnold Bengtsson (S) Mats Lagerman LPO 

Sofie Krantz (S) Vakant (SD) 

Ulf Axelsson (V) Vakant (SD) 

Gunilla Remnert (V) Vakant (SD) 

Hans Lindkvist (V) Stefan Eriksson (S) 
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Jonas Kleber (C) Inger Söderberg (V) 

Susanne Karlsson (C) Victoria Johansson (S) 

Magnus Storm (C) Bo Stenberg (S) 

Inga Ängsteg (C) Bengt Evertsson (MP) 

Johan Andersson (C) Vakant (S) 

Tuula Marjeta (C) Kent Hiding (KD) 

Pär-Ove Lindqvist (M) Krister Jakobsson (SD) 

Lillemor Bodman (M) Maria-Pia Karlsson (C) 

Jan Hansson (M) Ingrid Rörick Richter (L) 

Anniette Lindvall (M) Sven-Göran Holm (KD) 

Tomas Klockars (M) Lars Ljunggren (SD) 

Fredrik Lindmark (M) Tommy Kragh (S) 

Sven-Erik Larsson (M) Rickard Jirvelius (SD) 

Emil Wellander (M) Rose-Marie Eriksson (SD) 

Markus Lundin (KD) Marina Mehtäläinen (SD) 

Margareta Andergard (KD) Reidar Larsson (SD) 

Nils Detlofsson (L)  

Inger Griberg (MP)  

Per Söderlund (SD)  

Björn Larsson  

Tommy Lönnström (SD)  

Jari Mehtäläinen (SD)  

Thord Durnell (SD)  

Fredrik Rosenbecker (SD)  

Tom Persson (SD)  

Anders Persson LPO  
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Föredragningslista 

Nr. Ärende Dnr 

 Val av justerare   

 Beslutsärenden   

1. Godkännande av deltagande på distans  

2. Information om demokratiutbildning 19 november  

3. Val av ordförande i barn- och utbildningsnämnden, tillika 
kommunalråd 

KS 2018/407 

4. Svar Motion från Tomas Klockars (M) om upprustning av 
Ölsjöbadets camping i Ramsberg 

KS 2019/275 

5. Svar på motion från Lillemor Bodman (M) om farthinder 
och parkeringsförbud på Åstigen i Lindesberg 

KS 2020/201 

6. Årsredovisning för Samordningsförbundet i Norra 
Örebro län SOFINT 2020 

KS 2021/120 

7. Revidering av reglemente för Bergslagens 
överförmyndarnämnd 

KS 2021/166 

8. Enkel fråga från Markus Lundin (KD) om 
förskolepersonalens språkkunskaper i svenska 

KS 2021/249 

9. Allmänhetens frågestund  

10. Redovisning ej verkställda beslut inom 
socialförvaltningen kvartal 4 2020 

KS 2021/122 

11. Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2022 KS 2021/213 
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12. Ansvarig utgivare för webbsändning av 
kommunfullmäktiges sammanträden 

KS 2021/59 

13. Allmänhetens frågestund  

14. Motion från Jari Mehtäläinen Tom Persson Fredrik 
Rosenbecker (SD) om att införa språkkrav i svenska för 
anställning inom äldreomsorgen 

KS 2021/254 

15. Meddelanden   

   

 



§106/21 Godkännande av deltagande på distans -   :

Denna behandling '§106/21 Godkännande av deltagande på distans' har inget tjänsteutlåtande.



§107/21 Information om demokratiutbildning 19 november -   :

Denna behandling '§107/21 Information om demokratiutbildning 19 november' har inget tjänsteutlåtande.



§108/21 Val av ordförande i barn- och utbildningsnämnden, tillika kommunalråd - KS 2018/407-19 Val av ordförande i barn- och utbildningsnämnden, tillika kommunalråd : Val av ordförande i barn- och utbildningsnämnden, tillika kommunalråd

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2018/407 

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

  

 

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

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

Kommunfullmäktige 

Val av ordförande i barn- och utbildningsnämnden, tillika 

kommunalråd 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. Utse XX till ordförande i barn- och utbildningsnämnden, tillika 

kommunalråd 
2. Vice ordförande, Magnus Storm (C), entledigas från det tillfälliga 

uppdraget som kommunalråd (KF §89/21). 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige godkände Linda Svahns (S) avsägelse som ordförande 
vid kommunfullmäktiges sammanträde 27 september 2021. Vid detta 
sammanträde utsågs vice ordförande, Magnus Storm (C), till tillfälligt 
kommunalråd.  
 
Vid sammanträdet 25 oktober 2021 kommer valberedningen lägga fram ett 
förslag till ny ordförande.  

Henrik Arenvang Anna Lundström 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Personalenheten 
Systemansvarig Troman 

För kännedom: 

De valda 
Barn- och utbildningsnämnden 

 



§109/21 Svar Motion från Tomas Klockars (M) om upprustning av Ölsjöbadets camping i Ramsberg - KS 2019/275-10 Svar Motion från Tomas Klockars (M) om upprustning av Ölsjöbadets camping i Ramsberg : Svar Motion från Tomas Klockars (M) om upprustning av Ölsjöbadets camping i Ramsberg

  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2021-01-14  KS 2019/275 

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

  

 

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

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

Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 
 

Svar Motion från Tomas Klockars (M) om upprustning av 

Ölsjöbadets camping i Ramsberg 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 besvara Tomas Klockars (M) motion med hänvisning 
kommunstyrelsens beslut från 30 mars KS §40/21 om att återställa 
servicebyggnad och campingstuga efter branden den 23 september 
2020.  

Ärendebeskrivning 

Tomas Klockars (M) har inkommit med motion om att rusta upp Ölsjöbadets 
camping i Ramsberg. 

I september 2020 brann Ölsjöbadet ner. Under hösten har Lindesbergs 
kommun tillsammans med Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen arbetat 
för att Ölsjöbadet i Ramsberg ska kunna öppna till sommaren 2021.  

 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För kännedom: 

Tomas Klockars (M) 

Bilagor: 

Motionen 
Protokollsutdrag KS §40/21 



§109/21 Svar Motion från Tomas Klockars (M) om upprustning av Ölsjöbadets camping i Ramsberg - KS 2019/275-10 Svar Motion från Tomas Klockars (M) om upprustning av Ölsjöbadets camping i Ramsberg : Motion Tomas Klockars (M) upprustning Ölsjöbadets camping Ramsberg.pdf



§109/21 Svar Motion från Tomas Klockars (M) om upprustning av Ölsjöbadets camping i Ramsberg - KS 2019/275-10 Svar Motion från Tomas Klockars (M) om upprustning av Ölsjöbadets camping i Ramsberg : Motion Tomas Klockars (M) upprustning Ölsjöbadets camping Ramsberg.pdf



§109/21 Svar Motion från Tomas Klockars (M) om upprustning av Ölsjöbadets camping i Ramsberg - KS 2019/275-10 Svar Motion från Tomas Klockars (M) om upprustning av Ölsjöbadets camping i Ramsberg : Motion Tomas Klockars (M) upprustning Ölsjöbadets camping Ramsberg.pdf



§109/21 Svar Motion från Tomas Klockars (M) om upprustning av Ölsjöbadets camping i Ramsberg - KS 2019/275-10 Svar Motion från Tomas Klockars (M) om upprustning av Ölsjöbadets camping i Ramsberg : Motion Tomas Klockars (M) upprustning Ölsjöbadets camping Ramsberg.pdf



§109/21 Svar Motion från Tomas Klockars (M) om upprustning av Ölsjöbadets camping i Ramsberg - KS 2019/275-10 Svar Motion från Tomas Klockars (M) om upprustning av Ölsjöbadets camping i Ramsberg : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 30 mars 2021 KS § 40 - Återställning av servicebyggnad och campingstuga vid Ölsjöbadet efter brand

 Protokollsutdrag 12 (23) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-03-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §40/21   Dnr: KS 2020/219 

 

Återställning av servicebyggnad och campingstuga 

vid Ölsjöbadet efter brand 

 
Beslut 

Kommunstyrelsens beslutar 

 Återställning av servicebyggnad och campingstugan vid 
Ölsjöbadet finansieras genom att ombudgetera 1 700 000 
kronor från investeringsprojektet Till kommunstyrelsens 
för fogande (900 04) till Ölsjöbadet (930 62). 

Ärendebeskrivning 

Vid branden den 23 september 2020 vid Ölsjöbadet i Ramsberg 
förstördes servicebyggnaden och campingstugan. 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har fått i uppdrag att 
återställa campingstugan och servicebyggnaden. Vid 
Ramsbergsskolan fanns det baracker som Barn- och 
utbildningsförvaltningen ägde men inte använde efter skolans 
nedläggning. Beslut togs om att använda barackerna som ny 
servicebyggnad. Kostnaden för frakten av barackerna med 259 
tkr samt ersättningen från försäkringsbolaget med 675 tkr har 
hanterats under 2020. Under år 2021 återstår att ställa 
barackerna på plats och anpassa dem till verksamheten. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsens besluta 

 Återställning av servicebyggnad och campingstugan vid 
Ölsjöbadet finansieras genom att ombudgetera 1 700 000 
kronor från investeringsprojektet Till kommunstyrelsens 
för fogande (900 04) till Ölsjöbadet (930 62). 

_____ 
 
För åtgärd: 

Ekonomienheten 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

 

 



§109/21 Svar Motion från Tomas Klockars (M) om upprustning av Ölsjöbadets camping i Ramsberg - KS 2019/275-10 Svar Motion från Tomas Klockars (M) om upprustning av Ölsjöbadets camping i Ramsberg : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 14 september 2021 KS § 111 - Svar Motion från Tomas Klockars (M) om upprustning av Ölsjöbadets camping i Ramsberg

 Protokollsutdrag 33 (49) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-09-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §111/21   Dnr: KS 2019/275 

 

Svar Motion från Tomas Klockars (M) om upprustning 

av Ölsjöbadets camping i Ramsberg 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 Besvara Tomas Klockars (M) motion med hänvisning 

kommunstyrelsens beslut från 30 mars KS §40/21 om att 
återställa servicebyggnad och campingstuga efter 
branden den 23 september 2020. 

Ärendebeskrivning 

Tomas Klockars (M) har inkommit med motion om att rusta upp 
Ölsjöbadets camping i Ramsberg. 

I september 2020 brann Ölsjöbadet ner. Under hösten har 
Lindesbergs kommun tillsammans med 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen arbetat för att 
Ölsjöbadet i Ramsberg ska kunna öppna till sommaren 2021.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 Besvara Tomas Klockars (M) motion med hänvisning 
kommunstyrelsens beslut från 30 mars KS §40/21 om att 
återställa servicebyggnad och campingstuga efter 
branden den 23 september 2020.  

 
 
 
För åtgärd: 

Kommunsekreterare 

För kännedom: 

Tomas Klockars (M) 
 



§110/21 Svar på motion från Lillemor Bodman (M) om farthinder och parkeringsförbud på Åstigen i Lindesberg - KS 2020/201-6 Svar på motion från Lillemor Bodman (M) om farthinder och parkeringsförbud på Åstigen i Lindesberg : Svar på motion från Lillemor Bodman (M) om farthinder och parkeringsförbud på Åstigen i Lindesberg

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2020/201 

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

  

 

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

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

Kommunstyrelsen                                               
Kommunfullmäktige 
           

Svar på motion från Lillemor Bodman (M) om farthinder och 

parkeringsförbud på Åstigen i Lindesberg 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

Motionen besvaras med yttrande från Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen daterat 2021-03-26 

 Motionärens förslag kan vara motiverade men bör utredas innan 
åtgärderna vidtas. Trafikingenjören på Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen kommer att utreda frågan under 2021. 

Ärendebeskrivning 

Lillemor Bodman (M) har inkommit med en motion om farthinder och 
parkeringsförbud på Åstigen i Lindesberg. Lillemor föreslår att två farthinder 
anläggs på Åstigen och att parkeringsförbud införs på del av Åstigen där 
vägen är smal. Motionen beskriver hur trafikstörningar uppkommer på 
sträckan och att sopbilar får backa sträckor på grund av parkerade fordon 
som hindrar framkomligheten. 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För kännedom: 

Lillemor Bodman (M) 

Bilagor: 

Yttrande från Samhällsbyggnadsförbundet 2021-03-26, § 28 
Motionen 



§110/21 Svar på motion från Lillemor Bodman (M) om farthinder och parkeringsförbud på Åstigen i Lindesberg - KS 2020/201-6 Svar på motion från Lillemor Bodman (M) om farthinder och parkeringsförbud på Åstigen i Lindesberg : Samhällsbyggnadsförbundet § 28 Remissvar med yttrande över Motion från Lillemor Bodman (M) om farthinder och parkeringsförbud på Åstigen i Lindesberg



§110/21 Svar på motion från Lillemor Bodman (M) om farthinder och parkeringsförbud på Åstigen i Lindesberg - KS 2020/201-6 Svar på motion från Lillemor Bodman (M) om farthinder och parkeringsförbud på Åstigen i Lindesberg : Motion Lillemor Bodman (M) farthnder parkeringsförbud Åstigen Lindesberg.pdf

KS 2020/201-1



§110/21 Svar på motion från Lillemor Bodman (M) om farthinder och parkeringsförbud på Åstigen i Lindesberg - KS 2020/201-6 Svar på motion från Lillemor Bodman (M) om farthinder och parkeringsförbud på Åstigen i Lindesberg : Komplettering till svar på motion om farthinder och parkeringsförbud på Åstigen i Lindesberg Dnr SBB2021-088

 

2021-09-14 Dnr: SBB2021-088 

 

1 (1) 

 

 

    

  

Handläggare Håkan Blaxmo 

Tfn  070-775 28 94 

E-post hakan.blaxmo@sbbergslagen.se 

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 

 

  
Lindesbergs kommun 
 
 
  

 

 
Komplettering till remissyttrande, motion om farthinder och 

parkeringsförbud på Åstigen i Lindesberg, KS 2020/201-1 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen Trafik har utrett förslaget om 
farthinder och parkeringsförbud på Åstigen i Lindesberg. 
 
Förbundet har genomfört trafikmätning på Åstigen (se bif dok) som visar att 
medelhastigheten samt trafikmängd inte motiverar föreslagna åtgärder i 
dagsläget.    
 
I motionen har även framförts framkomlighetsproblem för sophämtning vilket 
inte kunnat styrkas när berörda tjänsteman tillfrågats. 
 
Trafikingenjören vid förbundet anser också att motionens förslag kommer 
skapa större trafikstörningar på angränsande som är smalare än Åstigen.  
 
Med anledning av de resultat och fakta som framkommit i utredningen bör 
motionens förslag avslås.  
 
  
 
 
 
Håkan Blaxmo 
Trafikingenjör 
 
 
 
 
 
 

KS 2020/201-7



§110/21 Svar på motion från Lillemor Bodman (M) om farthinder och parkeringsförbud på Åstigen i Lindesberg - KS 2020/201-6 Svar på motion från Lillemor Bodman (M) om farthinder och parkeringsförbud på Åstigen i Lindesberg : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 14 september 2021 KS § 112 - Svar på motion från Lillemor Bodman (M) om farthinder och parkeringsförbud på Åstigen i Lindesberg

 Protokollsutdrag 34 (49) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-09-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §112/21   Dnr: KS 2020/201 

 

Svar på motion från Lillemor Bodman (M) om 

farthinder och parkeringsförbud på Åstigen i 

Lindesberg 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Motionen besvaras med yttrande från 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen daterat 2021-03-26 

 Motionärens förslag kan vara motiverade men bör 
utredas innan åtgärderna vidtas. Trafikingenjören på 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kommer att 
utreda frågan under 2021. Med återkoppling senast mars 
2022. 

Ärendebeskrivning 

Lillemor Bodman (M) har inkommit med en motion om 
farthinder och parkeringsförbud på Åstigen i Lindesberg. 
Lillemor föreslår att två farthinder anläggs på Åstigen och att 
parkeringsförbud införs på del av Åstigen där vägen är smal. 
Motionen beskriver hur trafikstörningar uppkommer på 
sträckan och att sopbilar får backa sträckor på grund av 
parkerade fordon som hindrar framkomligheten. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

Motionen besvaras med yttrande från 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen daterat 2021-03-26 

 Motionärens förslag kan vara motiverade men bör 
utredas innan åtgärderna vidtas. Trafikingenjören på 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kommer att 
utreda frågan under 2021. 



§110/21 Svar på motion från Lillemor Bodman (M) om farthinder och parkeringsförbud på Åstigen i Lindesberg - KS 2020/201-6 Svar på motion från Lillemor Bodman (M) om farthinder och parkeringsförbud på Åstigen i Lindesberg : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 14 september 2021 KS § 112 - Svar på motion från Lillemor Bodman (M) om farthinder och parkeringsförbud på Åstigen i Lindesberg

 Protokollsutdrag 35 (49) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-09-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ledamöternas förslag till beslut 

Bengt Storbacka (S) yrkar på följande tillägg: 

 Återkoppling ska ske senast mars 2022. 
Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
förslag till beslut med Bengt Storbackas (S) tilläggsförslag och 
finner så beslutat. 
 
 
 
 
För åtgärd: 

Kommunsekreterare 

För kännedom: 

Lillemor Bodman (M) 
 



§111/21 Årsredovisning för Samordningsförbundet i Norra Örebro län SOFINT 2020

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2021/120 

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

  

 

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

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

Kommunstyrelsen (beredande) 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 

Årsredovisning för Samordningsförbundet i Norra Örebro län 

SOFINT 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Årsredovisning 2020 för SOFINT godkänns 

2. Styrelsen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020. 

Ärendebeskrivning 

Samordningsförbundet i Norra Örebro län (SOFINT) har inkommit med 
årsredovisning för 2020. Revisorerna bedömer att årsredovisningen uppfyller 
lagens krav samt innehåller en acceptabel uppföljning av verksamheten, mål 
för projekten och kommentarer till dessa framgår. Revisorerna bedömer 
sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.  
 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För kännedom: 

SOFINT 

Bilagor: 

Årsredovisning 



§111/21 Årsredovisning för Samordningsförbundet i Norra Örebro län SOFINT 2020

 

Bilaga 1 Måluppfyllelse för mottagningsteamet  
Mottagningteam 

Samverkansparter  Alla samverkande myndigheter 

Typ av insats  Mottagningsteamet är en insats som verkar i norra Örebro läns 
alla fyra kommuner. Personer med komplex problematik som 
”hamnat mellan stolarna” har sökt sig till teamet. Genom 
kartläggningssamtal och samverkan mellan myndigheter har 
personer fått stöd att ta sig vidare mot målet som är egen 
försörjning. 

Syfte Att ge hjälp till arbetslösa och sjukskrivna personer med behov 
av samordnad rehabilitering för att nå egen försörjning genom 
att effektivisera resursanvändningen av de befintliga 
rehabiliteringsinsatser som finns i norra Örebro län (Hällefors, 
Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora). 

Målgrupp Personer i åldrarna 16-65 år med nedsatt arbetsförmåga på 
grund av psykisk, fysisk, neuropsykiatrisk, intellektuell eller 
socialmedicinsk funktionsnedsättning som har stora 
svårigheter att få arbete och riskerar utslagning från 
arbetsmarknaden, vilket ökar risken för långtidsberoende av 
bidrag som t ex försörjningsstöd. 

Mål Att möjliggöra för individer att stegförflytta sig närmare 
arbetsmarknaden/studier/egen försörjning eller vidare i sin 
rehabilitering.   

Resultat Under inledningen av 2020 deltog 20 individer i kartläggning 
via mottagningsteamet. 45 % av deltagarna fick 
rekommendationen fortsatt kontakt i 
samverkansteamet/coachingteamet. Insatsen avvecklades sista 
mars 2020. Berörda aktörer informerades mailledes och på 
beredningsgruppsmöten.    

Kostnad/deltagare 7 304 kr/deltagare  

Måluppfyllelse God 

Avvikelser  

 

KS 2021/120-4
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Bilaga 2 Måluppfyllelse för samverkansteamet 

 

Samverkansteamet 

Samverkansparter  Alla samverkande myndigheter 

Typ av insats  Samverkansteamet kan beskrivas som en lågtröskelverksamhet 
i samverkan mellan förbundets aktörer. Arbetssättet har sin 
teoretiska grund i ”Supported employment” vilket har god 
evidens för arbetslivsinriktad rehabilitering.  

Syfte Att öka möjligheterna för rehabilitering av invånarna i norra 
Örebro län i behov av samlade insatser från flera olika aktörer 
med syfte att förbättra sin hälsa, öka sin sysselsättningsförmåga 
och arbets/funktionsförmåga. 

Målgrupp Individer i arbetsför ålder som har behov av, och har 
förutsättningar att tillgodogöra sig, samordnad rehabilitering. 

Mål Processen skall bidra till: 

 Att individer ur målgruppen får möjlighet till att göra 
stegförflyttning på väg mot sin egen rehabilitering. Slutmålet 
är att så många så möjligt blir egenförsörjande genom 
förvärvsarbete eller studier, uppnår en förbättrad psykisk 
hälsa, eller ökar sin förmåga att nå målen  

 Att förkorta rehabiliteringsprocessen 
 Att skapa en bestående modell för samverkan och samarbete 

mellan parterna och dess verksamheter 
Programperiod  1 januari 2020-31 mars 2020 

Resultat Insatsen samverkansteamet avvecklades under tidsperioden 1 
jan-31 mars 2020. De 46 deltagare som fanns inskrivna under 
tidsperioden blev utskrivna. 34 deltagare skrevs in i 
coachingteamet. 3 individer avslutades till subventionerad 
anställning, 1 till studier och 6 som aktivt arbetssökande.  

Kostnad/deltagare 6 953 kr/deltagare 

Måluppfyllelse god 
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Bilaga 3 Coachingteamet. 

Coachingteamet 

Samverkansparter  Alla samverkande myndigheter 

Typ av insats  Coachingteamet kan beskrivas som en lågtröskelverksamhet i 
samverkan mellan förbundets aktörer. Arbetssättet har sin 
teoretiska grund i ”Supported employment” vilket har god 
evidens för arbetslivsinriktad rehabilitering.  

Syfte Att öka möjligheterna för rehabilitering av invånarna i norra 
Örebro län i behov av samlade insatser från flera olika aktörer 
med syfte att förbättra sin hälsa, öka sin sysselsättningsförmåga 
och arbets/funktionsförmåga. 

Målgrupp Individer i arbetsför ålder som har behov av, och har 
förutsättningar att tillgodogöra sig, samordnad rehabilitering. 

Måluppfyllelse Insatsmålet för insatsen var ett sammanlagt antal deltagare 
(SUS-Samtliga deltagare) på 70 individer.  

Resultat: Under tidsperioden har sammanlagt 81 deltagare 
varit inskrivna i insatsen. 

 40 % av deltagarna skall vara komma vidare till fortsatt 

arbetslivsinriktad rehabilitering hos ordinarie myndighet  

Uppföljning med SUS: utregistrering kod 2 

Resultat: 29 % av deltagarna är utregisterade till kod 2. 

 

 40 % av deltagarna skall vid avslut vara aktivt inskrivna på 

Arbetsförmedlingen. 

Uppföljning med SUS: aktivt arbetssökande efter avslutad 

insats 

Resultat: 12 % av deltagarna är utregisterade som 

aktivt arbetsökande efter insats. (17 % om individ 

avslutad till subventionerad anställning inräknas.   

 

 20 % av deltagarna skall vid avslutad insats studera. 

Uppföljning med SUS: studerande efter insats  

Resultat: 18 % av deltagarna studerar efter avslutad 

insats.  

 

 80 % av deltagarna upplever att de fått ett stöd som varit till 

stor nytta för dem 

Uppföljning med indikatorerna: Fråga 1-80 % 

svarsfrekvens på ofta, för det mesta eller alltid. 

Resultat: 100 % svarsfrekvens inom målområdet. 

 



§111/21 Årsredovisning för Samordningsförbundet i Norra Örebro län SOFINT 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 80 % av deltagarna upplever att de känner sig mer redo att 

arbeta eller studera efter avslutad insats. 

Uppföljning med indikatorerna: Fråga 6: 80 % 

svarsfrekvens på delvis, till stor del, till mycket stor del eller 

helt och hållet.  

Resultat: 90 % svarsfrekvens inom målområdet.  

 

 80 % av deltagarna uppger att det finns en tillräcklig 

planering för vad som ska hända vid insatsens avslut. 

Uppföljning med indikatorerna: Fråga 9: 80 % 

svarsfrekvens på till stor del, till mycket stor del eller helt 

och hållet 

Resultat: 63 % svarsfrekvens inom målområdet. 

 
Programperiod  1 april 2020 till 31 december 2020 

Kostnad/deltagare 19 249 kr/deltagare (Beräknat på totalt antal deltagare i insats 
2020. 

Måluppfyllelse Delvis uppnådd 

Avvikelser  Under 2020 har det periodvis funnits vakanta tjänster i 
insatsen. 

 Pågående virusutbrott har haft en negativ påverkan på 
insatsens resultat då det varit svårare än normalt 
förekommande år att rekvirera arbetsträningsplatser. 
Sannolikt har även antalet återbud/uteblivanden till 
besök hos arbetscoacherna blivit högre.  
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Statistik och analys, Coachingteamet 

 

Nya deltagare 

 

Åldersintervall  15 - 29  30 - 44  45 - 59  60 - 74  Slutsumma 

Kön           
Kvinna 21 20 10 1 52 

Man 18 8 3   29 

Slutsumma 39 28 13 1 81 

 

Under 2020 skrevs 81 deltagare in i insats. Motsvarande siffra för den tidigare insatsen 

samverkansteamet var 39 deltagare. Dock är jämförelsen behäftad med en osäkerhet då ett stort antal 

deltagare skrevs över från tidigare samverkansteamet till coachingteamet i samband med avvecklingen av 

den tidigare. En trend tycks ändå vara att inflödet av deltagare har ökat mellan 2019 och 2020. En 

observation är också att det nästan är dubbelt så många kvinnor som män som skrivits in i insatsen under 

året. Då det är en lågtröskelverksamhet som beskrivs är en möjlig tolkning att betydligt fler kvinnor än 

män har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Skillnaden överensstämmer med differensen 

mellan män och kvinnor i sjukpenningtal på Försäkringskassan. 

Avslutade deltagare  

 

Åldersintervall  15 - 29  30 - 44  45 - 59  Slutsumma 

Kön         
Kvinna 4 3 2 9 

Man 4 3 1 8 

Slutsumma 8 6 3 17 

  

Ett lägre antal deltagare har skrivits ut från insatsen under året. Den låga siffran förklaras i huvudsak med 

att det är en nystartad insats där deltagarna inte har hunnit befinna sig i insats tillräckligt länge för att ha 

hunnit bli utskrivna. Observerbart är att det under tidsperioden är nästan lika många män som kvinnor 

som har blivit utskrivna. Med tanke på den stora könsskillnaden avseende deltagare som skrivits in under 

året så talar det för att männen befinner sig i insatsen kortare tid än kvinnorna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§111/21 Årsredovisning för Samordningsförbundet i Norra Örebro län SOFINT 2020

 
Utbildningsnivå samtliga deltagare  

 

 

 

52 % av deltagarna har som högsta slutförda utbildning grundskola eller lägre. Enligt statistik från SCB 

har 11 % av befolkningen över 25 år  grundskoleutbildning eller lägre. Även fast jämförelsen inte fullt ut 

låter sig göras då även individer under 25 år är inräknade i coachingteamets statistik så talar det mesta 

för att utbildningsbakgrunden bland deltagarna är betydligt lägre än hos befolkningen i stort.  

 

 

 

 

Tid i insats (Avslutade deltagare) 

 

Kön  Kvinna Man Slutsumma 

Antal månader i insats       
1 - 3    1 1 

4 - 6  9 5 14 

7 - 9    2 2 

Slutsumma 9 8 17 

 

Det är svårt att i nuläget göra en tolkning av hur lång genomsnittstiden i insats för deltagarna i 

coachingteamet är. Ett stort antal deltagare skrev över till coachingteamet från samverkansteamet och det 

i stor del är dessa som skrivits ut under perioden.  
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Försörjningskälla vid inskrivning, samtliga deltagare 

 

 

40 % av deltagarna uppbär försörjningsstöd och 43 % av deltagarna har ersättning från 

Försäkringskassan. 12 % av deltagarna har ingen offentlig försörjning. Vid tidigare granskning har det 

visat sig att dessa individer antingen är unga som försörjs av föräldrar eller vuxna med en partner som har 

inkomst och således inte kan söka försörjningsstöd.  
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Tid med offentlig försörjning, samtliga deltagare 

 

 

48 % av deltagarna har haft offentlig försörjning mer än 3 år. 17 % har haft offentlig försörjning mer än 9 

år!  Det offentliga försörjningsbehovet är således mycket långvarigt bland deltagarna och tyder också på 

att de befinner sig mycket långt ifrån arbetsmarknaden.  

Avslutsanledning 

 

 

 

Med nuvarande mål i coachingteamet är avslut till fortsatt rehabilitering och utskrivning till 

arbetssökande, studier och anställning ett gott resultat. Av det följer att 52 % av avslutade deltagare gjort 

sådan stegförflyttning mot egen försörjning som uppges i målen för insatsen. Resultaten bedöms vara 

9

11

13

8

4
5

2 2

4

14

9

0

2

4

6

8

10

12

14

16

A
n

ta
l i

n
d

iv
id

er

År i offentlig försörjning

3

1

4

1

2

3

3

0 1 1 2 2 3 3 4 4 5

Utskrivning

Utskrivning pga flytt

Utskrivning pga sjukdom

Utskrivning-Fortsatt rehabilitering

Man Kvinna



§111/21 Årsredovisning för Samordningsförbundet i Norra Örebro län SOFINT 2020

 
goda. Framöver kommer även uppföljning ske 6 och 12 månader efter avslutad insats i coachingteamet. 

Kunskap om stegförflyttningsprocessen efter avslut kommer då kunna inhämtas.  

 

Sysselsättning efter avslutad insats 
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Verksamhetsberättelse Coachingteamet 2021 

1. Målgrupp 
  

Coachingteamets verksamhet riktar sig till personer i ålder 18 – 65 år med behov av 
arbetslivsinriktad rehabilitering som ännu inte klarar av att tillgodogöra sig de insatser 
som erbjuds inom ramen för myndigheters ordinarie verksamheter. 
 
Syftet är att deltagarna ska närma sig ny- eller återinträde på arbetsmarknaden. 
Deltagaren har kontakt med en coach under hela processen och vi erbjuder möten i 
deltagarens hemkommun. 
Insatsen startar med en kartläggning av deltagarens styrkor och behov av anpassningar 
för att sedan följas av studiebesök, coachande samtal för att i slutändan resultera i 
arbetsträning på lämplig arbetsplats eller studier. 
Coachingteamets insatser och stöttning till deltagarna ska ges fram tills ordinarie 
verksamheter tar vid. Coachingteamet arbetar enligt Supported Employment och  
arbetar tillsammans med handläggare från ordinarie verksamheter i en övergångsfas 
fram till dess deltagaren är trygg att gå vidare i annan insats.  Det är aktuellt med en 
övergång till ordinarie verksamhet när en deltagare klarar arbetsträning i omfattningen 
25%, det vill säga 10 timmars arbetsträning per vecka. I de flesta fall sker övergång till 
kommunernas arbetsmarknadsenheter alternativt till Arbetsförmedlingen. 

 

2. Personalen 
 

 -1,0 tjänst Arbetscoach utlånad från Arbetsförmedlingen 
 -1,0 tjänst Arbetscoach utlånad från Arbetsmarknadsenheten Lindesbergs 

kommun 
 -0,5 tjänst Arbetscoach utlånad från Funktionsstöd Lindesbergs kommun 
 -0,5 tjänst Samordnare utlånad från Funktionsstöd Lindesbergs kommun 
 -1,0 tjänst Arbetscoach (vikariat från 7 september 2020) utlånad från 

Arbetsmarknadsenheten Lindesbergs kommun 
 

3. Organisationerna 
 
Coachingteamets styrgrupp består av enhetscheferna från försörjningsstöd och 
arbetsmarknadsenheterna i de fyra kommuner teamet är verksamma i samt från 
Arbetsförmedlingen. 
Projektägare är Lindesbergs kommun. 
Personal i coachingteamet deltar regelbundet i enhetsmöten på 
Arbetsmarknadsenheten samt enhetsmöten på Arbetsförmedlingen (för personal som 
medverkar från AF) 

 

 
 
 



§111/21 Årsredovisning för Samordningsförbundet i Norra Örebro län SOFINT 2020

 

4. Avvikelser 
 
Från 1 april slogs det tidigare Mottagningsteamet och Samverkansteamet samman till 
Coachingteamet. Processen för denna sammanslagning skedde gradvis under våren 
2020. Personal från Coachingteamet stöttade upp i Mottagningsteamet då en 
handläggare enbart genomförde möten på distans, detta för att beta av den kö som 
sedan tidigare fanns till Mottagningsteamet.  
Informationsbrev om förändringen har skickats ut till samverkande myndigheter och 
Coachingteamet har varit ute i verksamheter för att informera om förändringen och nytt 
arbetssätt. Information från Coachingteamet erbjuds löpande till samverkande 
myndigheter när det önskas. 
 
Arbetssättet förändrades på så sätt att alla nya anmälningar går direkt till 
Coachingteamet som har telefontid tre tillfällen per vecka, då handläggare eller personer 
själva kan ta direktkontakt. Sedan 1 april fram till 31 december har Coachingteamet tagit 
emot 102 nya anmälningar. Av dessa anmälningar har inte alla resulterat i deltagande i 
Coachingteamet utan i vissa fall har hänvisning och vägledning skickat vidare personer 
till andra instanser, en del av det arbete som Mottagningsteamet tidigare hade som 
uppgift.  
Utöver dessa finns deltagare med i verksamheten då de överförts från tidigare 
Samverkansteamet till Coachingteamet. 
 
Coachingteamet upplever att med det nya arbetssättet så har kontakten och samverkan 
med övriga aktörer ökat, då speciellt med de handläggare som anmält deltagare till 
Coachingteamet. Dock uppstår det fortfarande situationer där det är oklart och 
svårbedömt vilken insats som är bäst lämpad att stötta personer utifrån dennes aktuella 
situation. 
 
Coronapandemin har påverkat verksamheten på det sätt att det blivit något svårare att 
hitta arbetsgivare som vill ta emot deltagare för arbetsträning, deltagare som inte vill ha 
fysiska möten –  vissa kartläggningssamtal och möten har genomförts via 
telefonkontakt. Detta har fungerat bättre än förväntat. 
I vissa av de kommuner som Coachingteamet är verksamma i så har det periodvis varit 
stopp att få tillgång till rum under pågående pandemi. 
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Bilaga 4 Motivera mera 

 

 

 

 

 

Coachingteamet 

Samverkansparter  Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner samt 
Arbetsförmedlingen 

Typ av insats  Motivera mera är ett metodutvecklingsprojekt för att nå 
individer med bristande motivation som har svårt att 
tillgodogöra sig utbudet av insatser inom kommun och 
Arbetsförmedling. 

Syfte Dels är syftet att hitta, utveckla och pröva ett effektivt arbetssätt 
kring motiverande insatser för deltagarna inför ordinarie insatser i 
våra olika verksamheter. Detta kan vara både i gruppform och 
individuellt, beroende på deltagarnas behov. Detta för deltagare 
som står långt ifrån arbetsmarknaden och där de går många varv 
mellan olika myndigheter (Af, kommunen, FK, regionen osv) utan 
att komma vidare till nästa steg. Syftet med projektet är också att 
stärka samverkan mellan kommunen (försörjningsstöd, 
vuxenutbildningen, arbetsmarknadsenheten) och 
Arbetsförmedlingen för att underlätta för målgrupperna och 
arbeta för att korta vägarna till egen försörjning. 

Målgrupp Individer som deltar i insats inom AME, vuxenutbildningen, 
försörjningsstöd och Arbetsförmedlingen och som pga bristande 

motivation bedöms ha svårt att tillgodogöra sig insatserna.  

Måluppfyllelse Målsättningen är att skapa en långsiktig arbetsmetod gällande 
motiverande insatser som skapar bestående förbättringar gällande 
motiverande stöd och insatser till enskilda individer inom 
parternas olika områden. Detta leder till att deltagarna gör 
stegförflyttningar mot egenförsörjning, i form av arbete eller 
studier på sikt. Efter projekttidens slut vill vi ha ett väl fungerande 
koncept att erbjuda våra deltagare som ett ytterligare komplement 
i arbetsmarknadsenhetens verktygslåda, som stödjer både sfi, 
försörjningsstöd och Arbetsförmedlingen. 

 

Programperiod  1 april 2020 till 31 december 2020. Insatsen avslutades vid 
årsskiftet 2020/2021. 

Kostnad/deltagare 37 749 kr/deltagare (Beräknat på totalt antal deltagare i insats 
2020. 

Måluppfyllelse Delvis uppnådd 
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Statistik och analys, Motivera mera 

 

Nya deltagare 

 

Åldersintervall  15 - 29  30 - 44  45 - 59  60 - 74  Slutsumma 

Kön           
Kvinna   5 3   8 

Man 4 1 1 1 7 

Slutsumma 4 6 4 1 15 

 

Avslutade deltagare  

 

Åldersintervall  15 - 29  30 - 44  45 - 59  60 - 74  Slutsumma 

Kön           
Kvinna   5 3   8 

Man 4 1 1 1 7 

Slutsumma 4 6 4 1 15 

  

Utbildningsnivå samtliga deltagare  

 

 

 

94 % av deltagarna insatsen har fullgjord grundskoleutbildning eller lägre. Motsvarande siffra för 

befolkningen (över 25 år) är 11 %. Utbildningsbakgrunden för deltagarna bedöms således vara 

synnerligen låg. 

 

67%

6%

27%

Grundskola Högskola/Universitet mer än 3 år Saknas/okänd
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Försörjningskälla vid inskrivning, samtliga deltagare 

 

 

 

Tid med offentlig försörjning, samtliga deltagare 

 

 

60 % av deltagarna har uppburit offentlig försörjning i mer än 2 år vid påbörjad insats. Det långvariga 

offentliga försörjningsbehovet pekar på att gruppen befinner sig långt från arbetsmarknaden.  
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Avslutsanledning 

 

Kön  Kvinna Man Slutsumma 

Avslutsanledning       
Utskrivning 7 3 10 

Utskrivning pga flytt   3 3 

Utskrivning-Fortsatt rehabilitering 1 1 2 

Slutsumma 8 7 15 

 

Ett flertal av deltagarna har varit inskrivna på SFI vid inskrivning i insats och skrivs också ut till fortsatt 

SFI-undervisning. Tre deltagare skrivs ut till anställning (resursjobb och visstidsanställning). Den 

stegförflyttning som har skett för deltagarna bedöms utifrån målgruppens karaktäristika (låg 

utbildningsbakgrund och långvarigt behov av offentlig försörjning) vara god. Metoder med individuell 

coachning samt medicinsk yoga för minskad stress har använts som stöd till individerna. Enskilda 

kommentarer från deltagarna talar för att metoderna varit gynnsamma. Dock föreligger svårigheter att 

utifrån projektredovisning dra slutsatser kring vilka insatser som varit mest verksamma. 

Sammanfattningsvis tycks insatsen givit resultat avseende stegförflyttning mot egen försörjning för 

målgruppen men några säkra slutsatser om metodernas effekter är svåra at dra.  

 

Sysselsättning efter avslutad insats 
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Slutrapport 
Projektnamn  Motivera Mera 
Projektledare  Dalal Dino 
Projektperiod  mars 2020 – december 2020 

Bakgrund 

Inom Lindesbergs kommun har enheterna för försörjningsstöd, vuxenutbildningen och 
arbetsmarknadsenheten identifierat en relevant svaghet hos målgrupper som finns 
inom enheternas verksamheter – motivation. Samtliga enheter har identifierat 
motivationshöjande insatser/metoder som något som saknas och ser det som en 
förutsättning för att många deltagare ska kunna komma närmare arbetsmarknaden och 
en självförsörjning. Detta har även arbetsförmedlingen upptäckt.  
 
Projektet började mars 2020 på halvtid och sedan övergick till heltid 1 april 2020.  
Ann Speychal, anställd koordinator i Nora kommun arbetade i projektet från maj 2020 
fram till sista augusti 2020, detta på 20%. Inledningsvis var projektet en del av 
organisationen på SFI i Lindesberg. Sedan juni ligger det under AME, på grund av byte av 
rektor.  

Syfte & mål 

Syftet med projektet är att hitta och pröva ett effektivt arbetssätt kring motiverande 
insatser för deltagarna inför ordinarie insatser i våra olika verksamheter. Detta kan vara 
både i gruppform och individuellt, beroende på deltagarnas behov. Projektet vänder sig 
till deltagare som står långt ifrån arbetsmarknaden och där de går många varv mellan 
olika myndigheter såsom arbetsförmedlingen, kommunen, regionen osv. utan att 
komma vidare till nästa steg. 
 
Men också att stärka samverkan mellan kommunen (försörjningsstöd, 
vuxenutbildningen, arbetsmarknadsenheten) och Arbetsförmedlingen för att underlätta 
för målgrupperna och arbeta för att snabba upp vägarna till en egen försörjning. Målet 
är att skapa en långsiktig arbetsmetod gällande motiverande insatser som skapar 
bestående förbättringar gällande motiverande stöd och insatser till enskilda individer 
inom parternas olika områden. Detta leder till att deltagarna tar steg för steg mot en 
egen försörjning, i form av arbete eller studier på sikt. 

Deltagare  

En grupp på 15 personer har varit inskriva i projektet, personer med olika bakgrund 
från olika nationaliteter - Eritrea, Syrien, Iran, Pakistan, Somalia och Afghanistan. Det är 
personer från våra olika verksamheter, de allra flesta har en kort skolbakgrund och står 
långt ifrån arbetsmarknaden. Det saknas förgymnasial utbildning, kortare än 9 år.  
Utifrån kartläggning finns följande deltagare:  
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Ett par av deltagarna har ett utvisningsbeslut och måste lämna landet inom en snar 
framtid.  En annan har sitt nuvarande uppehållstillstånd som löper ut i november 2020. 
Detta har negativa effekter på deras psykiska hälsa enligt deras egna utsagor. De 
uttrycker att finns känsla av meningslöshet och de sex åren de hunnit bo i Sverige är 
förlorade år.  
Det finns också deltagare som gått SFI under lång tid utan någon större progression i 
språkutvecklingen. Det är personer med tidigare kort skolbakgrund samt låg 
studiemotivation. Detta beror ofta på att SFI oftast tar längre tid för dessa personer som 
inte har någon studievana. Gemensamt uttrycker målgruppen ett missnöje, de flesta 
menar att systemet har svikit dem. Deras upplevelse är att de inte fått den hjälp och det 
stöd de behöver/behövt. De uttrycker att de har dålig självkänsla och självförtroende, 
känner stress, oro och har svårt att sova p.g.a. många tankar som oroar om nätterna. De 
uttrycker känslor av hopplöshet!  Många har många negativa upplevelser och 
erfarenheter med sig i bagaget från hemlandet och är i behov av mycket stöd, hjälp och 
vägledning. Tankar och funderingar om livet här i Sverige och framtiden. Ovisshet, oro 
över framtiden är vanliga känslor som målgruppen uttrycker. Man vill inget hellre än att 
få ett arbete, lära sig språket och bli självförsörjande. Men vägen dit är en lång process 
för målgruppen, vilket är ett problem som också påverkar motivationen negativt.  
 
Arbetssätt/metod:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag har träffat deltagarna både enskilt och i mindre grupper, vi har pratat om mål (sätta 
upp egna mål för sin egen planering), önskemål, egenskaper, framtid, yrken, 
utbildningar, olika kulturer, arbetsmarknad och Sverige som land m.m. samt gått på två 
studiebesök. I enskilda samtal/motiverande samtal har syftet varit att stärka personen 
till att tro på sig själv och öka motivationen till förändring. Deltagare har här fått 
utrymme att prata om sina behov, vilket varit efterfrågat. Samtalen har skett 1–2 gånger 
i veckan beroende på deltagare och dess behov. Som ett komplement till arbetssättet har 
vi även haft två yogapass i veckan under 14 veckors tid. En grupp på 10 personer har 
deltagit i detta med startdatum 9 september 2020. Detta är något vi ville testa och 
undersöka då många forskningsrapporter visar att yoga bidrar till: 
 

 Ökad känsla av närvaro 
 Ökad koncentrationsförmåga 
 Förbättrat minne 
 Minskad stress 

Behovsanalys  

YOGA = 

komplement 
Valbara teman 

för deltagaren  

Kartläggning  
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 Bättre sömn 
 Mer energi   
 Ökad självkänsla 

 
Vi har deltagit i MediYoga som är en body-mind träning, en helhetsträning som lugnar 
sinnet och ökar kroppsmedvetenheten. Målet är att skapa en uppmärksamhetsträning i 
kroppen som knyter ihop de mentala och fysiska aspekterna. Övningarna i passen har 
varit andning, fysiska positioner, fysiska rörelser, ögonposition, vila och meditation. De 
flesta övningarna har gjorts på yogamatta eller på stol. Deltagare har fått tränas i att 
själv avgöra och känna in vilken nivå av anpassning som behöver göras utifrån egen 
förmåga och kapacitet, vilket gjort att alla kunnat delta.  
 
Kommenterare från deltagare som deltagit på Yoga 
” jag sover bättre på nätterna och jag är alltid avslappnad och lugn efter varje yogapass”  
” Yoga är mycket bra och Mari är duktig lärare. Jag är nöjd och vill inte att vi skall sluta” 
” jag känner mig lugnare och är mjukare i kroppen” 
”Mari har lärt mig hur jag skall andas rätt” 
 

Yogakursen har varit mycket uppskattad av deltagare och de känner sig inkluderade på 
ett annorlunda sätt. Många uttryckte att de vill fortsätta med yogan och att de skulle 
rekommendera det till andra.  De motiverade det med att många behöver avkoppling 
och komma ner i varv. 

Avvikelser  

 Ett par praktikplatser som var planerade under november månad uteblev med 
anledning av COVID-19.  En deltagare fick avsluta sin praktik men får 
förhoppningsvis fortsätta när nuvarande läge ser bättre ut.  

 Yogagruppen halverades under november månad. 
 Några fysiska träffar/möten uteblev. 
 Fler digitala samtal. 

 

Resultat och reflektioner 

Viljan och motivation till jobb och att lära sig svenska finns hos målgruppen. Även om 
motivationen varit låg för vissa har detta kunnat väckas till liv igen, genom motiverande 
samtal, vägledning och uppmuntran. Under projektets gång har det deltagit 8 kvinnor 
och 7 män. 3 av dessa personer har flyttat och 1 börjat studera, 1 annan på väg till 
studier (väntar på plats). Tre deltagare avslutas till anställning (resursjobb och 
visstidsanställning) 
Utifrån erfarenhet är bästa sättet att motivera deltagare är att själv vara engagerad och 
visa att man bryr sig om var och en, ge råd, stöd och inte minst att följa upp deltagare 
och visa intresse för hur det går. Goda relationer och tillit är också mycket viktiga för att 
öka motivationen hos deltagare. Varje vecka har vi arbetat utifrån olika teman i grupp 
(deltagare har fått vara med och bestämma teman) men det har även varit en hel del 
enskilda samtal. Gemensamt vill alla få en roll i samhället, många uttrycker att de vill 
känna sig betydelsefulla och vill vara en tillgång och inte en belastning. De vill lära sig 
språket för att kunna arbeta och bli en del av det svenska samhället. Deltagare som 
studerar på SFI uttrycker att de vill och behöver få möjlighet att kombinera studier med 
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praktik/arbete. Många vill använda språket praktiskt i sociala sammanhang och få 
kontakt med arbetslivet tidigt, det har dock varit svårt att hitta arbetsplatser som vill ta 
emot personer med svag svenska. Många har blivit nekade till praktik/jobb många 
gånger, då arbetsgivaren inte vill ta emot personer som inte kan språket för det krävs för 
stora resurser.  
Det finns ingen enkel lösning eller snabba vägar till arbete och en egen försörjning för 
målgruppen som står långt ifrån arbetsmarknaden, för allt fler arbeten krävs minst 
gymnasieutbildning. Det är nödvändigt med individanpassade insatser som är 
anpassade efter personens förutsättningar.  
 
Det behövs:  
 

 Jobb med låga kvalifikationskrav för att skapa sysselsättning för målgruppen. 
 Korta yrkesutbildningar/introduktionskurser som gör de anställningsbara. 

Grundläggande vuxenutbildning kan t.o.m. vara på för hög nivå för många i 
målgruppen, vissa klarar inte av SFI.  

 Tidig kontakt med arbetsmarknaden /knyta kontakter med yrkeskunnigt folk. 
 Individuellt stöd och vägledning. 
 Arbeta utifrån varje individ och erbjuda det som personen själv vill. 
 Praktiskt lärande i svenska. 
 En bra samordning, tydliga mål, en röd tråd. 
 Samarbete mellan företag och kommun. Företag som kan hjälpa till med viktiga 

insikter om vad som krävs för att målgruppen ska kunna få ett jobb 
 
Många har anvisats till olika insatser som varit mindre gynnsamma på grund av brist på 
något bättre. Många deltagare uttrycker att de inte varit nöjda med aktiviteten då det 
inte ger personen det den behöver, och att insatsen inte påskyndat vägen till arbete.  
 
Exempel på olika insatser som deltagare anvisats till:  
 

Individ A 
Drömmen är att jobba som undersköterska i Sverige.  
Några insatser hen anvisats till:  

 Fellingsbro folkhögskolan 3 månader, (studerat svenska). 
 Alea kompetenshöjning 3 månader 
 SFI, svenska för invandrare.  
 Eductus i kombination med SFI.  
 Work for you (söka jobb & skriva CV och personligt brev). 
 Utskrivning på SFI p.g.a. ingen progression. 
 Arcus (stöd &matchning). 
 Olika praktikplatser 
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Individ B 
Framtidsyrke: städare, andrahandsval att arbeta inom äldreboende. 
Några insatser hen anvisats till:  

 Work for you (studera svenska, söka jobb). 
 Alea kompetenshöjning, 3 månader 
 SFI, svenska för invandrare. Påbörjade i kurs A som är den lägsta nivå på SFI. 
 Avbrott på SFI för att praktisera i 7 månader (skogsarbete). 
 Tillbaka på SFI igen efter avslutad praktik. 
 Eductus 4 månader i kombination med SFI. På Eductus för att skriva CV & personligt 

brev.  
 Praktik 6 månader, trädgårdsarbete + SFI. 
 Utskriven på SFI september p.g.a. ingen progression.  
 Arvus (stöd & matchining). 

 
Många gånger passar målgruppen inte riktigt in på de aktiviteter och insatser som finns 
idag. Därför känner deltagare att de står utanför, detta har gjort att många känner stress 
och har dålig självkänsla. Jag har varit i kontakt med vårdcentralen ett antal gånger 
gällande detta då det funnits ett par i gruppen som behövt komma i kontakt med 
kurator. 
En kurator behövs på plats utifrån målgruppen då många mår psykiskt dåligt p.g.a. 
nuvarande situation. Det finns stor oro inför framtiden och frustration över svårigheten i 
att få ett arbete i Sverige. Deltagarna förstår mycket väl att språket är nyckeln till 
svenska samhället och vill känna en tillhörighet, men hittar inte vägen dit. 
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 Protokollsutdrag 19 (49) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-09-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §102/21   Dnr: KS 2021/120 

 

Årsredovisning för Samordningsförbundet i Norra 

Örebro län SOFINT 2020 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Årsredovisning 2020 för SOFINT godkänns. 

2. Styrelsen och de enskilda ledamöterna beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Ärendebeskrivning 

Samordningsförbundet i Norra Örebro län (SOFINT) har 
inkommit med årsredovisning för 2020. Revisorerna bedömer 
att årsredovisningen uppfyller lagens krav samt innehåller en 
acceptabel uppföljning av verksamheten, mål för projekten och 
kommentarer till dessa framgår. Revisorerna bedömer 
sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen 
har varit tillräcklig.  
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Årsredovisning 2020 för SOFINT godkänns 

2. Styrelsen och de enskilda ledamöterna beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

 
 
 
För åtgärd: 

Kommunsekreterare 

För kännedom: 

SOFINT 
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Denna behandling '§112/21 Revidering av reglemente för Bergslagens överförmyndarnämnd' har inget

tjänsteutlåtande.
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    KS 2021/249 

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

  

 

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

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

Kommunfullmäktige 
Enkel fråga från Markus Lundin (KD) om förskolepersonalens 

språkkunskaper i svenska 

Förslag till beslut 

Den enkla frågan ställs och besvaras. 

Ärendebeskrivning 

Markus Lundin (KD) har inkommit med en enkel fråga till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande.  

Henrik Arenvang Anna Lundström 
Förvaltningschef Handläggare 

 Bilagor: 

Enkel fråga 
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Inskickat av: Markus Lundin
(Signerad)

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#1

Datum
2021-10-06 22:38

Ärendenummer: # | Inskickat av: Markus Lundin (signerad) | Datum: 2021-10-06 22:38

 Notifieringar
E-post

 E-postadress Telefon

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn
Markus Lundin

Lämna motion, interpellation eller enkel fråga till kommunfullmäktige

1. Lämna motion, interpellation eller enkel enkel fråga till kommunfullmäktige

Ange vad du vill lämna in
Här anger du om det är en motion, interpellation eller enkel fråga som du vill lämna in. Du kan endast lämna in ett ärende per e-
tjänst.

Enkel fråga

Här skriver du din enkla fråga
Hur kan det komma sig att vi politiker inte får informationen från verksamheten att vi har så kraftigt bristande nivå i svenska 
språket bland vår förskolepersonal så att de behöver språktestas? Är det rimligt att vi ska få reda på en sådan sak genom media.

2. Ange dina kontaktuppgifter

Ange dina kontaktuppgifter
Du måste vara ledamot eller tjänstgörande ersättare för att kunna lämna in en motion, interpellation eller enkel fråga. 

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.

Markus LundinNamn: 
Person ID: 

2021-10-06 22:38Datum: 
Signerad checksumma: 

KS 2021/249-1
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Denna behandling '§114/21 Allmänhetens frågestund' har inget tjänsteutlåtande.
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Tjänsteskrivelse 
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    KS 2021/122 

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

  

 

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

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

Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige  

Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen 

kvartal 4 2020 

Förslag till beslut 

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4 2020 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 Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 

Socialnämnden 

Bilagor: 

Redovisning Ej verkställda beslut 
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 Protokollsutdrag 6 (21) 

 Sammanträdesdatum:  
Socialnämnden 18.03.2021  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §39/21   Dnr: SN 2021/14 
 
Ej verkställda kvartal 4 2020 
 
Beslut 

Socialnämnden beslutar 

• Att sammanställningen avseende ej verkställda beslut kvartal 4 
år 2020 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 4 år 2020 delges kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige.  

 
_____ 

 
För kännedom: 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 

 

KS 2021/122-1



§115/21 Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 4 2020 - KS 2021/122-2 Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 4 2020 : SN § 39 Ej verkställda beslut kvartal 4 2020

Ej verkställda beslut - Kvartal 4 2020 (Socialnämnd) 
Område Ej verkställda beslut Mä

n 
Q4 

Kvinno
r Q4 

Anta
l Q4 

Anta
l Q3 

Anta
l Q2 

Anta
l Q1 

Anta
l Q4 
201
9 

Kommenta
r 

Funktionsstö
d  

Avlösare (LSS)  2 0 2 3 0 0 0  

Bostad med särskild 
service (LSS)  

3 5 8 5 6 2 0  

Daglig verksamhet 
(LSS)  

0 0 0 0 0 0 1  

Dagverksamhet (SoL)  0 0 0 0 0 0 0  

Kontaktperson (LSS)  3 3 6 4 7 5 6  

Ledsagare (LSS)  0 1 1 1 1 0 0  

Stödfamilj (LSS)  2 1 3 2 2 1 1  

Återrapporterade 
ärenden, som blivit 
inrapporterade även 
föregående kvartal  

6 7 13 9 6 5 4  

Beslut 
verkställda/avslutade 
inom kvartalet  

6 2 8 6 5 3 3  

Korttidstillsyn för 
skolungdom över 12 år 
(LSS)  

0 0 0 0 0 0 0  

Korttidsboende (LSS)  0 0 0 2 3 1 0  

Bostad med särskild 
service barn och 
ungdom (LSS)  

1 0 1 1     

Individ och 
familjeomsor
g  

Boendestöd  0 0 0 0 3 0 0  

Ekonomiskt bistånd  3 0 3 2 2 4 2  

Familjehemsplaceringa
r  

0 0 0 0 0 0 0  

Kontaktfamilj  0 0 0 1 0 0 0  

Kontaktperson  0 0 0 1 0 1 0  

Kontaktperson 
psykiatri  

       0             0         0 0 0 0 0  

Övriga insatser  0 1 1 1 0 0 1  

Återrapporterade 
ärenden, som blivit 
inrapporterade även 
föregående kvartal  

0 1 1 0 0 0 0  

Beslut 
verkställda/avslutade 
inom kvartalet  

0 0 0 1 2 1 0  

Avslutade utan 
verkställighet  

3 2 5 3 1 0 1  

Vård och 
omsorg  

Dagverksamhet  0 0 0 0 0 0 0  

Gruppboende  0 0 0 4 1 4 3  

Korttidsboende  0 0 0 0 0 0 0  

Vårdboende  5 9 14 13 18 4 5  



§115/21 Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 4 2020 - KS 2021/122-2 Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 4 2020 : SN § 39 Ej verkställda beslut kvartal 4 2020

Område Ej verkställda beslut Mä
n 
Q4 

Kvinno
r Q4 

Anta
l Q4 

Anta
l Q3 

Anta
l Q2 

Anta
l Q1 

Anta
l Q4 
201
9 

Kommenta
r 

Återrapporterade 
ärenden, som blivit 
inrapporterade även 
föregående kvartal  

5 6 11 9 4 1 0  

Beslut 
verkställda/avslutade 
inom kvartalet  

4 7 11 6 5 8 5  

Hemtjänst  0 0 0 0 0 0 0  

Trygghetslarm  0 0 0 0 0 1 0  

Växelvård  3 1 4 4 5 4 1  

 



§115/21 Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 4 2020 - KS 2021/122-2 Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 4 2020 : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 14 september 2021 KS § 104 - Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 4 2020

 Protokollsutdrag 22 (49) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-09-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §104/21   Dnr: KS 2021/122 

 

Redovisning ej verkställda beslut inom 

socialförvaltningen kvartal 4 2020 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4 2020 

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. 

Förslag till beslut 

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4 2020 överlämnas 
till kommunfullmäktige. 

 
 
 
För åtgärd: 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 

Socialnämnden 
 



§116/21 Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2022 - KS 2021/213-1 Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2022 : Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2022

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

2021-09-14  KS 2021/213 

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

  

 

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

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

 
 

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2022 

Förslag till beslut 

 
Kommunfullmäktige antar följande sammanträdestider för 2022: 
 
14 februari, kl 17.00 
25 april, kl 17.00 
23 maj, kl 17.00 
7 juni kl 14.00 
26 september, kl 17.00 
24 oktober, kl 17.00 
21 november, kl 17.00 
5 december, kl 17.00 

 

Ärendebeskrivning 

Förslag till sammanträdestider är framtagna utifrån kommunen styrmodell. 

Konsekvenser 

Region Örebro har ännu inte fastställt sammanträdesdagar för år 2022, 
sammanträdesdagar för år 2022 kan komma att korrigeras utifrån beslut från 
Region Örebro. 

 

Henrik Arenvang Rouzbeh Isa 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreterare  
Kanslichef  

För kännedom: 

Samtliga nämnder  
Samtliga ledamöter och ersättare  
Revisorerna  

Bilagor: 



§117/21 Ansvarig utgivare för webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden - KS 2021/59-1 Ansvarig utgivare för webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden : Ansvarig utgivare för webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

   1 (2) 

    KS 2021/59 

    

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

  

 

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

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

Kommunstyrelsen                  
Kommunfullmäktige 

 

Ansvarig utgivare för webbsändning av kommunfullmäktiges 

sammanträden 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Utse kommunfullmäktiges ordförande Arnold Bengtsson (S) till 
ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges webbsända sammanträden 

 Utse kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Fredrik Lindmark (M) 
och 2:e vice ordförande Inga Ängsteg (C) till ställföreträdande 
ansvariga utgivare för kommunfullmäktiges webbsända 
sammanträden. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges sammanträden spelas in och sänds i realtid på 
www.youtube.se samt finns att ta del av i efterhand. Då en sådan sändning 
sker i realtid, riktar sig till allmänheten samt sändningen sker på en tid som 
bestäms av kommunen, ska sändningen registreras hos Myndigheten för 
press, radio och TV. När sändningen registreras hos myndigheten krävs även 
att en ansvarig utgivare utses i enlighet med Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) 
4 kap. 1 §. 

Vid direktsändningar, enligt YGL 9 kap. 3 §, är personen i fråga ansvarig för 
skadestånd på grund av brott som han eller hon begår i sändningen som avses 
i 1 kap. 16 §: 

16 §   I fråga om program eller delar av program som består i 
direktsändningar av dagshändelser eller av sådana gudstjänster  
eller offentliga tillställningar som anordnas av någon annan än  
den som bedriver programverksamheten tillämpas inte  
bestämmelserna i 

- 10 § om rätt att meddela och anskaffa uppgifter för  
offentliggörande, - 14 § om förbud mot ingripanden, - 15 § om 
förhållningssättet vid tillämpning av denna grundlag, - 2 kap. om  
rätten till anonymitet, - 5-8 kap. om yttrandefrihetsbrott,  
meddelarbrott och anskaffarbrott, ansvar för yttrandefrihetsbrott,  
tillsyn och åtal samt särskilda tvångsmedel, - 10 kap. om rättegången  
i yttrandefrihetsmål, och 

- 11 kap. 7 § om rätt att meddela och anskaffa uppgifter för 
offentliggörande i program från utlandet. Lag (2018:1802). 

 



§117/21 Ansvarig utgivare för webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden - KS 2021/59-1 Ansvarig utgivare för webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden : Ansvarig utgivare för webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden

   
 

 2 (2)  

 
Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreterare 
 



§117/21 Ansvarig utgivare för webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden - KS 2021/59-1 Ansvarig utgivare för webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 14 september 2021 KS § 110 - Ansvarig utgivare för webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden

 Protokollsutdrag 31 (49) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-09-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §110/21   Dnr: KS 2021/59 

 

Ansvarig utgivare för webbsändning av 

kommunfullmäktiges sammanträden 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 Utse kommunfullmäktiges ordförande Arnold Bengtsson 
(S) till ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges 
webbsända sammanträden 

 Utse kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Fredrik 
Lindmark (M) och 2:e vice ordförande Inga Ängsteg (C) 
till ställföreträdande ansvariga utgivare för 
kommunfullmäktiges webbsända sammanträden. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges sammanträden spelas in och sänds i 
realtid på www.youtube.se samt finns att ta del av i efterhand. 
Då en sådan sändning sker i realtid, riktar sig till allmänheten 
samt sändningen sker på en tid som bestäms av kommunen, ska 
sändningen registreras hos Myndigheten för press, radio och TV. 
När sändningen registreras hos myndigheten krävs även att en 
ansvarig utgivare utses i enlighet med 
Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) 4 kap. 1 §. 

Vid direktsändningar, enligt YGL 9 kap. 3 §, är personen i fråga 
ansvarig för skadestånd på grund av brott som han eller hon 
begår i sändningen som avses i 1 kap. 16 §: 

16 §   I fråga om program eller delar av program som består i 
direktsändningar av dagshändelser eller av sådana gudstjänster  
eller offentliga tillställningar som anordnas av någon annan än  
den som bedriver programverksamheten tillämpas inte  
bestämmelserna i 

- 10 § om rätt att meddela och anskaffa uppgifter för  
offentliggörande, - 14 § om förbud mot ingripanden, - 15 § om 
förhållningssättet vid tillämpning av denna grundlag, - 2 kap. om  
rätten till anonymitet, - 5-8 kap. om yttrandefrihetsbrott,  
meddelarbrott och anskaffarbrott, ansvar för yttrandefrihetsbrott,  



§117/21 Ansvarig utgivare för webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden - KS 2021/59-1 Ansvarig utgivare för webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 14 september 2021 KS § 110 - Ansvarig utgivare för webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden

 Protokollsutdrag 32 (49) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-09-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

tillsyn och åtal samt särskilda tvångsmedel, - 10 kap. om rättegången  
i yttrandefrihetsmål, och 

- 11 kap. 7 § om rätt att meddela och anskaffa uppgifter för 
offentliggörande i program från utlandet. Lag (2018:1802). 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Utse kommunfullmäktiges ordförande Arnold Bengtsson 
(S) till ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges 
webbsända sammanträden 

 Utse kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Fredrik 
Lindmark (M) och 2:e vice ordförande Inga Ängsteg (C) 
till ställföreträdande ansvariga utgivare för 
kommunfullmäktiges webbsända sammanträden. 

 
 
 
För åtgärd: 

Kommunsekreterare 
 



§118/21 Allmänhetens frågestund -   :

Denna behandling '§118/21 Allmänhetens frågestund' har inget tjänsteutlåtande.



§119/21 Motion  från Jari Mehtäläinen Tom Persson Fredrik Rosenbecker (SD) om att införa språkkrav i svenska för anställning inom äldreomsorgen - KS 2021/254-2 Motion  från Jari Mehtäläinen Tom Persson Fredrik Rosenbecker (SD) om att införa språkkrav i svenska för anställning inom äldreomsorgen : Motion  från Jari Mehtäläinen Tom Persson Fredrik Rosenbecker (SD) om att införa språkkrav i svenska för anställning inom äldreomsorgen

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2021/254 

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

  

 

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

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

Kommunfullmäktige 
Motion  från Jari Mehtäläinen Tom Persson Fredrik Rosenbecker 

(SD) om att införa språkkrav i svenska för anställning inom 

äldreomsorgen 

Förslag till beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Jari Mehtäläinen (SD), Tom Persson (SD) och Fredrik Rosenbecker (SD) har 
inkommit med en motion där de föreslår att språktest och språkkrav ska 
införas för anställningar inom äldreomsorgen i Lindesbergs kommun.  

Henrik Arenvang Anna Lundström 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Handläggargrupp medborgarförslag och motioner 

 



§119/21 Motion  från Jari Mehtäläinen Tom Persson Fredrik Rosenbecker (SD) om att införa språkkrav i svenska för anställning inom äldreomsorgen - KS 2021/254-2 Motion  från Jari Mehtäläinen Tom Persson Fredrik Rosenbecker (SD) om att införa språkkrav i svenska för anställning inom äldreomsorgen : Motion från Jari Mehtäläinen Tom Persson Fredrik Rosenbecker (SD) om att införa språkkrav i svenska för anställning inom äldreomsorgen

Motion

Inför språkkrav i svenska för anställning inom omsorgen.

Det är positivt att personer med utländsk bakgrund väljer att arbeta inom äldreomsorgen men då  
måste också språkkunskaperna i svenska räcka till. Den som behöver vård och omsorg ska känna  
sig trygg i att förstå vad personalen säger och menar och att själv bli förstådd. Så är inte alltid fallet 
och bristfälliga kunskaper i svenska språket hos personalen kan innebära en risk för att brukaren  
inte får den vård hon/han behöver. Utöver detta utgör otillräckliga kunskaper i svenska en risk för 
att allvarliga misstag kan inträffa när det gäller medicinering och vårdplan. Dessutom riskerar 
befintlig personal ett merarbete när de utöver sina ordinarie arbetsuppgifter får extraarbete som 
kommunikatörer mellan brukare och personal som brister i svenska språket. Ett merarbete som i sin 
tur ökar risken för ökad arbetsbelastning för personalen med utbrändhet och sjukskrivningar som 
följd.

Det råder brist på personal inom äldreomsorgen och personalbehovet kommer att öka då andelen  
äldre i befolkningen också ökar. Lindesberg och socialförvaltningen ska vara en attraktiv och  
integrationsskapande arbetsgivare. För att öka möjligheterna att rekrytera ny personal med utländsk 
bakgrund bör specifika språkkrav genom ett obligatoriskt språktest genomföras. Förslag om hur 
socialförvaltningen kan hjälpa de personer med bristfälliga kunskaper i svenska men som vill arbeta
inom omsorgen, bör tas fram tillsammans med tillväxtförvaltningen. Även den personal som redan 
arbetar inom äldreomsorgen men som anser sig  ha otillräckliga språkkunskaper i svenska bör få 
tillgång till ett språklyft, på betald arbetstid. 

Vid nyrekrytering av personal inom äldreomsorgen ska det klart framgå, genom ett språktest, att 
kunskaperna i svenska ska motsvara godkänd kurs i Svenska 1 inom gymnasieprogrammet eller 
Svenska 1 som andraspråk eller motsvarande utbildning. Ett språktest som visar på kunskaper i 
svenska motsvarande som lägst nivå-D på SFI, kan dock vara tillräckligt för arbete som vårdbiträde 
inom äldreomsorgen. 

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att – ge socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan tillsammans med tillväxtförvaltningen för 
att genomföra ett obligatoriskt språktest med språkkrav vid nyanställning i äldreomsorgen.

Att – ge socialförvaltningen och tillväxtförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för att 
genomföra språklyft för befintlig omsorgspersonal om behov finns.             

Jari Mehtäläinen (SD) Tom Persson (SD) Fredrik Rosenbecker (SD)

21-10-25

KS 2021/254-1
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