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4. Delårsbokslut/Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2016
för alla nämnder

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret överlämnade den 9 september 2016 nämndernas
verksamhetsberättelse januari-juni 2016.

Året inleddes med att kommunen hade ett positivt resultat för år 2015 med 86 miljoner
kronor. I resultatet ingår bl. a intäkter av engångskaraktär såsom tillfälligt stöd för
flyktingmottagande, återbetalning av AFA-premier, reavinst för försäljning av en såld tomt
samt lägre personal-/pensionskostnader än beräknat. Av nämnderna redovisade däremot
socialnämnden ett underskott på ca 9 miljoner där ökade kostnader för externa placeringar
var en orsak till avvikelsen.
Under första halvåret har bland annat följande beslut fattats av kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige:
•

•
•

•
•
•

•

Förändring av bolagsstrukturer samt revidering av bolagsordning för Linde
Stadshus AB och Fastigheter i Linde AB. Vidare nytt ägardirektiv för Fastigheter
i Linde AB. Anledning till förändringen är att Bolaget Näringsfastigheter i Linde
AB utgår och verksamheten delas upp och överförs till de andra två bolagen.
En ny avfallsplan för åren 2016-2020 har antagits som innehåller föreskrifter om
hantering av avfall.
Nya detaljplaner har antagits för Kyrkberget 18:2 med flera, kvarteret Bulten,
Lindesby Norra i Lindesberg samt för Tallenområdet i Frövi. Här möjliggörs
byggande av nya bostäder, vårdcentral och handel.
Beslut om utökat borgensåtagande för byggnation av Tallen i Frövi för
kommande byggnation av bostäder.
Fördelning av extra statsbidrag för ökat flyktingmottagande till nämnderna.
Revidering av kommunens styrdokument - Utvecklingsstrategi 2017-2019,
Vision 2025.

Samverkan i Bergslagen - utveckling av befintliga och nya samverkansområden
inom kommunerna i norra Örebro län - Samhällsbyggnad i Bergslagen.
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•

•
•
•

Mål och budget för 2017-2019, driftbudgeten samt utdebitering 2017 har i år
antagits i juni månad istället för under senhösten efter en förändrad process.
Utdebiteringen 22:30 per skattekrona.
Antagit en gång och cykelplan för Lindesbergs kommun.
Tecknat ett samarbetsavtal för utbyggnad av fiber på landsbygden.
Beslutat påbörja ombyggnaden av vändplanen i Guldsmedshyttan.

Lindesbergs kommun redovisar per den sista juni på ett positivt resultat på 78 mnkr.
Helårsprognosen för Lindesbergs kommun är ett överskott på 53,8 mnkr. Både i utfallet
sista juni och i helårsprognosen ingår intäkter av engångskaraktär, såsom tillfälligt stöd för
flyktingmottagande. Utfallet för den gemensamma kommunala verksamheten, koncernen
är per den sista juni 87,6 mnkr i överskott. Helårsprognosen är 66,5 mnkr.

Verksamhetens intäkter i kommunen har ökat med 26,5 mnkr i jämförelse med
delårsrapporten 2015 och verksamhetens kostnader har ökat med 64,9 mnkr.
Nettokostnaden inklusive avskrivningar har ökat med 38 mnkr jämfört med delår
2015. Det är framför allt socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden som ökat
nettokostnaderna i jämförelse med 2015.
4.1. Handlingar
Delarsbokslut januari-juni 2016.pdf (inkluderad nedan)
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1. Förvaltningsberättelse
Kommunkoncernens organisation

Lindesbergs kommun har tre nämnder utöver
kommunstyrelsen. Förutom socialnämnden
och barn- och utbildningsnämnden finns
Bergslagens miljö- och byggnämnd som är ett
samarbete med kommunerna Nora,
Ljusnarsberg och Hällefors. Under
kommunstyrelsen finns två utskott med
tillhörande förvaltningar. Tillväxtutskottet
ansvarar för områdena arbetsmarknad, kultur
och fritid, näringsliv och turism. Utskottet för
stöd och strategi ansvarar för områdena
kansli, ekonomi, personal, IT/tele, måltid,
miljö, folkhälsa, information/kommunikation
samt risk och säkerhet. Kommunen är
medlem i kommunalförbunden Nerikes
Brandkår, samt i Bergslagens
kommunalteknik som ansvarar för de tekniska
verksamheterna. Kommunen ingår även i
överförmyndarnämnden tillsammans med
övriga tre kommuner i norra Örebro län.

upplevelser.
Viktiga beslut och händelser i kommunens
nämnder och förvaltningar
Året inleddes med att kommunen hade ett
positivt resultat för år 2015 med 86 miljoner
kronor. I resultatet ingår bl. a intäkter av
engångskaraktär såsom tillfälligt stöd för
flyktingmottagande, återbetalning av AFApremier, reavinst för försäljning av en såld
tomt samt lägre personal-/pensionskostnader
än beräknat. Av nämnderna redovisade
däremot socialnämnden ett underskott på ca 9
miljoner där ökade kostnader för externa
placeringar var en orsak till avvikelsen.
Under första halvåret har bland annat följande
beslut fattats av kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige:






I bolagskoncernen är Linde Stadshus AB
moderbolag och ägs till 100 procent av
Lindesbergs kommun. Linde Stadshus AB
styr, samordnar och tar fram strategiska
planer för koncernen. Moderbolaget är direkt
underställt kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över
samtliga helägda bolag.




Förändring av bolagsstrukturer samt
revidering av bolagsordning för Linde
Stadshus AB och Fastigheter i Linde
AB. Vidare nytt ägardirektiv för
Fastigheter i Linde AB. Anledning till
förändringen är att Bolaget
Näringsfastigheter i Linde AB utgår
och verksamheten delas upp och
överförs till de andra två bolagen.
En ny avfallsplan för åren 2016-2020
har antagits som innehåller föreskrifter
om hantering av avfall.
Nya detaljplaner har antagits för
Kyrkberget 18:2 med flera, kvarteret
Bulten, Lindesby Norra i Lindesberg
samt för Tallenområdet i Frövi. Här
möjliggörs byggande av nya bostäder,
vårdcentral och handel.
Beslut om utökat borgensåtagande för
byggnation av Tallen i Frövi för
kommande byggnation av bostäder.
Fördelning av extra statsbidrag för
ökat flyktingmottagande till
nämnderna.
Revidering av kommunens
styrdokument - Utvecklingsstrategi
2017-2019, Vision 2025.

Dotterbolagen formeras i tre
verksamhetsområden: fastigheter, energi och
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Samverkan i Bergslagen - utveckling
av befintliga och nya
samverkansområden inom
kommunerna i norra Örebro län Samhällsbyggnad i Bergslagen.
Mål och budget för 2017-2019,
driftbudgeten samt utdebitering 2017
har i år antagits i juni månad istället
för under senhösten efter en förändrad
process. Utdebiteringen 22:30 per
skattekrona.
Antagit en gång och cykelplan för
Lindesbergs kommun.
Tecknat ett samarbetsavtal för
utbyggnad av fiber på landsbygden.
Beslutat påbörja ombyggnaden av
vändplanen i Guldsmedshyttan.

Framtiden
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har
i sin senaste ekonomirapport beskrivit
kommunernas ekonomi de närmaste åren. De
noterar att det demografiska trycket kommer
att vara högt många år framöver. Enligt
SCB:s befolkningsprognos från april kommer
de beräknade demografiska behoven överstiga
en procent årligen i genomsnitt de kommande
femton åren. Flyktinginvandringen har
inneburit ett tryck på den kommunala
verksamheten. Då dessa inte är folkbokförda
återfinns de heller inte i SCB:s prognoser och
här blir det en osäkerhet vad gäller antalet
personer och då även svårt att beräkna vilka
kostnaden som följer. Från Regeringen har det
aviserats ytterligare statlig ersättning till
kommunerna för att bygga välfärd. Hur stor
del av ersättningen som Lindesberg får del av
kommer i samband med budgetpropositionen
i höst.
Kostnadsutvecklingen för kommunerna ökar
snabbare än skatteunderlagets utveckling
2018-2019 enligt de prognoser SKL
presenterat. Detta gör det svårt att klara
sektorns tumregler för god ekonomisk
hushållning. För att klara ett resultat på en
procent av skatter och generella statsbidrag
krävs åtgärder motsvarande en skattehöjning
på en krona. Kommunerna har här en
utmaning.
Lagen om kommunala redovisningen har i en
utredning setts över och i ett betänkande - En

ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU
2016:24) presenterats. Den nya lagen föreslås
träda i kraft 2018. En stor förändring är att
kommunernas pensionsskuld i sin helhet skall
redovisas i balansräkningen.
Pensionskostnaderna är en stor kostnad i den
kommunala budgeten och förutom den nya
lagstiftningen kommer inflationsnivåer,
ränteberäkningar, den ökade livslängen för
främst män och inkomstbasbeloppets storlek
påverka kostnaden och tillsammans utgör
dessa faktorer större risk för svängningar av
kostnader mellan åren. De beräkningar som
KPA gjort innebär ökade kostnader 2019 och
2020. Här måste en beredskap finnas för
dessa kostnadsökningar.
Kommunernas investeringsbehov har ökat
under en längre tid. Det är ett stort tryck på att
bygga bostäder, verksamhetslokaler, t ex
skolor samt infrastruktur avseende vatten och
avlopp. Lindesbergs kommun och koncernen
Linde Stadshus AB:s investeringsbehov för
kommande år är volymmässigt stora. För att
upprätthålla god ekonomi på lång sikt krävs
en strikt prioritering och att en helhetssyn
mellan verksamhet som bedrivs i kommun
respektive bolag sker.
Kommunfullmäktige beslöt i juni anta Mål
och budget för åren 2017-2019 avseende
driften. Senare i höst kommer beslut att fattats
om vilka investeringar som ska prioriteras och
hur dessa ska finansieras.
I den omvärldsanalys som presenterades för
kommunstyrelsen på analysdagen i mars
redovisades det dokument som SKL utarbetat
som beskriver trender i samhället som
påverkar alla kommuner. Trenderna är femton
till antalet och några exempel följer:
Förändrade krav på välfärden,
Generationsskifte, Ökade brist på chefer,
Ökad urbanisering, Bilismen minskar, och
Ökat teknikstöd inom hälso- och sjukvård
samt omsorg och Näringslivet mer aktivt i
samhällsbygget. Lindesberg kommun är en
del av ett större sammanhang, där trender och
förhållanden på regional, nationell och
internationell nivå påverkar oss i allra högsta
grad. För att kunna planera kommunens
framtida verksamhet är det viktigt att följa
med i de nationella trenderna för att kunna
förutse och planera verksamheten på lång sikt.
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Rapporten som kommunstrategen tagit fram
får ses som ett övergripande underlag i arbetet
med den långsiktliga planeringen och behöver
kompletteras med verksamhetsanpassad
omvärldsanalys och bevakning. Utifrån den
förväntade utvecklingen vidtar arbetet med
mål, resursfördelning och
verksamhetsanpassning både på övergripande
nivå och verksamhetsnivå.
I Örebro län pågår ett arbete med anledning
av förslag om bildande av storregioner.
Lindesbergs kommun deltar i arbetet både på
politisk nivå och tjänstemannanivå.
Regeringens förslag innebär en ny region Region Svealand - bildas 2019 och om detta
blir verklighet kan det innebär ändrade
förutsättningar för nuvarande samarbeten
avseende på bl. a hälso- och sjukvården.
Den av kommunfullmäktige antagna
utvecklingsstrategin med inriktningsmål och
indikatorer för uppföljning har vid
revideringar fokuserats på övergripande
områden. Dessa övergripande målområden
utgör grund för verksamheternas arbete och
ska bidra till en god kvalitet och god
ekonomisk hushållning.

Omvärldsanalys
Kommunens ekonomi och den lokala
välfärden är till stor del beroende av olika
omvärldsfaktorer. Ekonomin påverkas även
av vilka ambitionsnivåer på service som
kommunen själv ställer upp för de olika
verksamheterna och hur effektivt vi
organiserar vår produktion av service.
Den svenska ekonomin utvecklades
synnerligen starkt 2015 och BNP växte med
omkring 4 procent. I år och nästa år beräknar
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att
tillväxten blir något lägre och BNP väntas
växa med runt 3 procent. Den svenska
ekonomin utvecklas mycket starkt trots relativ
svag internationell tillväxt. Det hänger
samman med en fortsatt mycket stark
utveckling av inhemsk efterfrågan.
Investeringarna, inte minst
byggnadsinvesteringarna, växer snabbt. I år
växer också den offentliga konsumtionen
rejält till följd av den omfattande
flyktinginvandringen. En fortsatt stark

utveckling av inhemsk efterfrågan gör att
sysselsättningen och därmed också
skattunderlaget växer snabbt.
Skatteunderlaget ökar i år och nästa år med
drygt 2 procent i reala termer, vilket är
ungefär dubbelt så snabbt som normalt.
Tillsammans med ett betydande statligt
tillskott får kommunerna och landstingen en
tillfällig lindring i sin ekonomi. En svagare
utveckling 2018 och 2019 ger betydande
problem för kommunsektorn att finansiera sin
verksamhet. Det finns därför behov av
resurstillskott till kommuner och landsting
och därmed en stor risk för kraftiga
kommunala skattehöjningar åren 2018-2019.
Det finns även skäl att se över den statliga
bidragsgivningen till kommunsektorn. SKL
har bland annat påtalat att de många riktade
statsbidragen driver på kostnaderna och att
generella statsbidrag därför är att föredra.
Stora demografiska förändringar åren 20162019 innebär en stor påfrestning för
kommuner och landsting, såväl ekonomiskt
som verksamhetsmässigt. Antalet invånare i
Sverige väntas öka med cirka 590 000, varav
utlandsfödda svarar för 70 procent. Samtidigt
sker en snabb ökning av antalet äldre och
antalet barn i skolåldern. Trycket uppåt på
kostnaderna väntas därför vara påfallande
starkt under perioden.
Det finns stora osäkerheter kring det fortsatta
flyktingmottagandet. En helt avgörande faktor
på sikt är i vilken takt de nyanlända kommer i
arbete. En snabbare väg till jobb kräver stora
utbildningsinsatser, ett nytänkande när det
gäller utbildning, arbetsmarknad och
bostadsfrågor samt en god samverkan mellan
alla inblandade. En ökning av ekonomiskt
bistånd förväntas i kommunerna på grund av
det ökade flyktingmottagandet. Även
bostadsbristen har blivit en fråga för hela
landet, även i områden som tidigare snarare
kännetecknats av ett överskott av bostäder.
Det ställs stora krav på vård, omsorg och
skola och på personalen för att klara av den
ökade efterfrågan. Främst inom socialtjänsten
och skolan saknas det personal. Behoven
inom vuxenutbildning kommer öka framöver.
(Källa: SKL:s ekonomirapport april 2016)
Städer, tätorter och landsbygd i en region är
idag på många sätt funktionellt
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sammanlänkade med varandra. Lindesbergs
kommun tillhör Örebroregionen och Örebro
lokala arbetsmarknad.
Bra pendlingsmöjligheter är därför viktigt för
kommunen och fler pendlar ut från
kommunen än in, fastän inpendlingen har ökat
under de senaste åren medan utpendlingen har
varit relativt konstant. De vanligaste
kommunerna att pendla ut till från Lindesberg
är Örebro, Ljusnarsberg, Arboga och Nora
medan det är vanligast att invånare från
Örebro, Nora och Ljusnarsberg pendlar in till
kommunen. Lindesbergs kommun räknas till
gruppen varuproducerande kommuner, fastän
tillverkningsindustrins klara dominans har
minskat under de senaste decennierna. (Källa:
SCB)
Befolkningsutvecklingen i Lindesbergs
kommun visar på en positiv trend under de tre
senaste åren. Befolkningen har ökat tack vare
ett positivt invandringsnetto. Kommunen har
ett fortsatt negativt födelsenetto och inrikes
flyttningsnetto. Årets sex första månader
(preliminära siffror) visar på en
befolkningsminskning. Om man jämför med
samma period förra året, då
befolkningsökningen under året var hög, är
invandringen lägre. Men det som sticker ut är
att inrikes inflyttningar (de som flyttar till
Lindesbergs kommun från andra kommuner i
Sverige) är betydligt lägre i år jämfört med
föregående år, medan inrikes utflyttningar (de
som flyttar från Lindesbergs kommun till
andra kommuner i Sverige) är betydligt högre.
Detta kan komma att påverka kommunens
skatteintäkter. (Källa: SCB)
Liksom i riket, har arbetslösheten minskat
mellan år 2013 och 2014 i region Örebro och i
Lindesbergs kommun. Under år 2015 låg den
på ungefär samma nivå som året innan, 9,8
procent. Det är dock stora skillnader mellan
olika grupper. Ungdomar i Lindesbergs
kommun hade en arbetslöshet på 18 procent
år 2015. Både ungdomsarbetslösheten och
den totala arbetslösheten ligger över region
Örebros nivåer. Arbetslösheten för utrikes
födda ligger år 2015 på 38 procent i
Lindesbergs kommun, vilket är väsentligt
högre än regionens siffror på 27,1 procent.
(Källa: Arbetsförmedlingen)

Personalöversikt
Det är alla medarbetare som skapar grunden
till en bra verksamhet för medborgarna.
Viktiga fokusområden gällande
medarbetarfrågor under 2016 är att kunna
erbjuda högre önskad sysselsättningsgrad,
varav fler heltidstjänster samt minska
arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Dessa
fokusområden är naturligtvis arbete på lång
sikt men det är glädjande att redan nu vid
halvårsskiftet kunna konstatera att
sjukfrånvaron stannat upp, en ökning av
andelen heltidstjänster ses samt att
genomsnittlig sysselsättningsgrad för kvinnor
inom Lindesbergs kommun har ökat.
Medarbetare i Lindesbergs kommun
Personalen
i siffror

2016-0630

2015-0630

Förändring

Antal
anställda

1 809

1 799

10

- varav
kvinnor

1 476

1 485

-9

333

314

19

- varav män

Antalet medarbetare med
tillsvidareanställning har ökat något. Fler män
i organisationen innebär att fördelningen nu är
18 % män, vilket är en ökning från tidigare
17 %. Främst ses en ökning av verksamheten
för ensamkommande barn.
Andelen heltidstjänster har ökat från 64,5 %
till 66,5 % och kvinnors genomsnittliga
sysselsättningsgrad har ökat från 90,8% vid
årsskiftet till 91,4 %. Det är främst det aktiva
arbete som verksamheten inom vård och
omsorg bedriver kring sysselsättningsgrad
som ger detta resultat. Att arbeta med ökad
sysselsättningsgrad är en av våra viktigaste
jämställdhetsfrågor samt att vara attraktiv
arbetsgivare.
Hälsa och arbetsmiljö
Ohälsa är ett begrepp som innefattar många
faktorer. Oavsett vilken faktor som gör att en
medarbetare inte känner sig bra, så påverkar
det vår organisation och verksamheten.
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Kan vi som arbetsgivare på ett bra sätt
identifiera ohälsosamma faktorer samtidigt
som vi förstärker hälsosamma faktorer, öka
sannolikheten för att minska
sjukskrivningarna. Hela samhället brottas mot
ökade sjukskrivningar. Brister i den
organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan
leda till ohälsa vilket uppmärksammats på
riksnivå och en ny föreskrift antagits gälla
från 31 mars 2016 "Organisatorisk och social
arbetsmiljö". Ett viktigt steg i ett långsiktigt
arbete utifrån arbetsgivaransvaret.
Sjukfrånvaro i procent av total ordinarie
arbetstid
Sjukfrånvaro i
förhållande till total
ordinarie arbetstid %

201606-30

201506-30

Förändring

Totalt för alla
arbetstagare

5,70

5,89

-0,19

- varav kvinnor

6,47

6,64

-0,17

- varav män

2,88

3,04

-0,16

Personer upp till 29 år

4,85

3,95

0,90

- varav kvinnor

5,76

4,70

1,06

- varav män

2,15

1,15

1,00

Personer mellan 30-49 år

4,77

4,81

-0,04

-varav kvinnor

5,62

5,59

0,03

- varav män

1,74

1,99

-0,25

50 år och äldre

6,97

7,46

-0,49

- varav kvinnor

7,56

8,12

-0,56

- varav män

4,54

4,75

-0,21

Varav långtidsfrånvaro
(sjukdom 60 dagar eller
mer av den totala
sjukfrånvaron)

53,82

47,66

6,16

- varav kvinnor

54,35

48,73

5,62

- varav män

48,42

37,79

10,63

år och äldre minskat sjukskrivningstalet mot
föregående år, motsvarande period.
Sjukfrånvaro i förhållande total ordinarie
arbetstid%
Sjukfrånvaro

Varav
långtidssjukfrånvaro

Barn- och
utbildningsförvaltningen

5,42

55,41

Bergslagens miljö- och
byggförvaltning

6,52

50,87

Kommunledningskontoret

5,17

58,78

Socialförvaltningen

6,22

51,99

Tillväxtförvaltningen

3,61

56,21

Totalt

5,70

53,82

Sjukfrånvaro i förhållande
total ordinarie arbetstid, %

Samtliga förvaltningar ökar sina längre
sjukskrivningar. Det har tidigare varit mer
ökning på kortare men nu har den trenden
avtagit. De medarbetare som drabbas av
längre sjukskrivningar kan göra det dels
utifrån faktorer som är arbetsrelaterade men
också av faktorer som inte kan härledas till
arbetet. De längre sjukskrivningar som är
arbetsrelaterade har arbetsgivaren extra stort
fokus på. Ett nära samarbete med
företagshälsovård och försäkringskassan är
mycket viktigt. Tyvärr upplever
organisationen att försäkringskassan har ett
mycket hårt tryck och att samverkan tar
längre tid, vilket innebär negativa
konsekvenser för våra medarbetare.

Ekonomisk översikt och prognos
Årets resultat

Kvinnor har högre sjukskrivningstal än män.
En oroväckande del är att åldersgruppen 29 år
och yngre, ökat vad gäller sjukskrivningar.
Det som tidigare varit, är att ökad ålder
inneburit allt högre sjukskrivningstal men att
den yngre åldersgruppen legat lågt i
sjukfrånvaro. Nu har den yngre gruppen högre
sjukskrivningstal än åldersgruppen 30-49 år.
Dock har både åldersgruppen 30-49 samt 50

Lindesbergs kommun redovisar per den sista
juni på ett positivt resultat på 78 mnkr.
Helårsprognosen för Lindesbergs kommun är
ett överskott på 53,8 mnkr. Både i utfallet
sista juni och i helårsprognosen ingår intäkter
av engångskaraktär, såsom tillfälligt stöd för
flyktingmottagande.
Utfallet för den gemensamma kommunala
verksamheten, koncernen är per den sista juni
87,6 mnkr i överskott. Helårsprognosen är
66,5 mnkr.
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har ökat med 60 mnkr sedan bokslut 2015.
Kommunens samlade borgensåtaganden
uppgår till 1 440,7 mnkr. Av beloppet avser
1 329,3 mnkr åtaganden mot kommunens
egna bolag.
Soliditet
Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna
som finansierats med egna medel, det vill
säga skattemedel.
Verksamhetens intäkter och kostnader
Verksamhetens intäkter i kommunen har ökat
med 26,5 mnkr i jämförelse med
delårsrapporten 2015 och verksamhetens
kostnader har ökat med 64,9 mnkr.
Nettokostnaden inklusive avskrivningar har
ökat med 38 mnkr jämfört med delår 2015.
Det är framför allt socialnämnden och barnoch utbildningsnämnden som ökat
nettokostnaderna i jämförelse med 2015.
Likvida medel
Kommunens likvida medel har minskat det
första halvåret med 86,6 Mnkr och uppgår till
212,4 Mnkr. Den största delen av
minskningen avser leverantörsskulder från
2015, som likvidmässigt har betalts ut under
de första månaderna 2016.
De likvida medlen för koncernen har minskat
med 66,1 Mnkr och uppgår till 341,6 Mnkr.

Nyckeltalet beskriver den långsiktiga
betalningsförmågan och är beroende av
resultatutvecklingen och förändringarna av
tillgångarna. Ju högre soliditet desto lägre
skuldsättningsgrad.
Kommunens soliditet har utvecklats positivt
de senaste åren vilket medför att kommunen
blir mindre skuldsatt och ökar det finansiella
handlingsutrymmet i framtiden. Om
pensionsförmåner intjänade fram till 1998
(kommunens ansvarsförbindelse) läggs in i
balansräkningen så ökar soliditeten till 2,82
procent per sista juni.
Jämfört med 2015 är det en förbättring. Den
positiva utvecklingen av soliditeten beror
bland annat på ett stort resultat 2015 och per
sista juni, samt en minskad ansvarsförbindelse
under 2015 och 2016.
Soliditeten inklusive pensionsskuld och
pensionsförbindelse är positiv per sista juni, vilket
innebär att kommunens egna kapital täcker
pensionsskulden.

Låneskuld och borgensåtaganden
Kommunens långfristiga låneskuld uppgår till
12,2 mnkr som avser finansiell leasing av
kommunens bilar samt anläggningsavgifter
som redovisas som förutbetald intäkt och
skall intäktföras under nyttjandeperioden för
VA-anläggningen.
Kommunkoncernens långfristiga låneskuld

Investeringar
För 2016 uppgår Lindesbergs kommuns totala
investeringsbudget till 55,5 Mnkr, 9,8 Mnkr
avser va/renhållning (avgiftsfinansierat).
Investeringsanslag överförda från 2015
uppgår till 6,4 Mnkr. 13,4 Mnkr i
investeringsbudgeten är finansierade av
8

statliga medel för högt flyktingmottagande
och beslutade under 2016. Utgifterna tom juni
månad uppgår till 9,2 Mnkr.
De största enskilda investeringarna under
2016 är: Resecentrum Lindesberg, Ny väg
Frövi N:a Bangatan, nytt kylmaskineri
Bernehov samt en ny bokbuss.
I relation till kommunens skatteintäkter
uppgår de budgeterade investeringarna till 5,5
procent. 100 procent av investeringarna är
skattefinansierade eller taxefinansierade. Det
innebär att kommunen inte behöver låna till
investeringarna.

Pensionsförpliktelser
Lindesbergs kommun har avsatt 96,5 mnkr i
balansräkningen för pensioner till anställda
och förtroendevalda. Pensionsförpliktelsen
utanför balansräkningen
(ansvarsförbindelsen) uppgår till 599,7 mnkr
Skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning
Skatteprognosen ifrån juni visar en ökning av
skatteunderlaget 2015. Detta innebär en
positiv korrigering med 0,9 mnkr, vilket
innebär 40 kr per invånare. Prognosen för
slutavräkning 2016 är negativ med 125 kr per
invånare, vilket innebär minskade
skatteintäkter med 2,9 mnkr på helår. I det
generella statsbidraget ingår en periodiserad
intäkt som avser det tillfälliga statsbidraget
för mottagning av flyktingar, 65,6 mnkr.
Skatteprognosen ifrån augusti visar en sämre
slutavräkning 2015 och 2016, jämfört med
den prognos som kom i juni är det en
försämring med 5,7 mnkr. Jämfört med
budget är det en försämring med 7,7 mnkr.

God ekonomisk hushållning
Årsprognosen är att va/renhållning kommer
att förbruka 10,1 Mnkr i investeringsutgifter
och övrig verksamhet 38,9 Mnkr.
Ekonomiska förutsättningar och händelser
under året
I slutet av 2015 fick Lindesbergs kommun
extra statsbidrag för ökat flyktingmottagande.
Statsbidraget uppgick till 76,6 mnkr och 65,6
periodiserades över till 2016. Under första
halvåret har olika beslut tagits för fördela
bidraget till nämnderna. 32,1 Mnkr har
förstärkt nämndernas driftbudget.
Fördelningen är 15,5 mnkr till barn- och
utbildning, 6,5 mnkr till socialnämnden, 10,1
mnkr till kommunstyrelsens verksamheter.
Beslut om utökad investeringsbudget har
tagits av KF under våren.
Investeringsbudgeten är förstärkt med 13,4
mnkr. Beslut har bla tagits om inköp av en ny
bokbuss och investeringar inom idrott, gata
och park.

Enligt Kommunallagen ska kommunen i sin
budget fastställa mål och riktlinjer för
verksamheten, samt finansiella mål med
betydelse för god ekonomisk hushållning.
Finansiella mål behövs för att betona att
ekonomin är en begränsning för i vilken
omfattning verksamheten kan bedrivas.
Balanskravet ska vara uppfyllt, vilket innebär
att kostnaderna inte får överstiga intäkterna.
De finansiella målen ska bidra till att ingen
generation ska behöva betala för det som en
tidigare generation förbrukat.
Verksamhetsmålen ska bidra till att
verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt
och ändamålsenligt sätt.
Årets prognostiserade resultat uppgår enligt
resultaträkningen till 53,8 mnkr. Balanskravet
beräknas med denna prognos vara uppfyllt.
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Styrmodell och måluppfyllelse
I Vision 2025, Utvecklingsstrategi 2014-2016
anges kommunens långsiktiga inriktning:
"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.
Lindesbergs kommun - där Bergslagen och
världen möts!" Lindesbergs kommun har en
modell för mål- och resultatstyrning som
utgår från att kommunfullmäktige i
utvecklingsstrategin har antagit totalt 15
inriktningsmål fördelade på sex målområden.
Kommunstyrelsen fördelar ut
inriktningsmålen till nämnderna och den
kommunala bolagskoncernen som därefter
bryts ner till nämndmål/bolagsmål av
nämnderna/bolagen. Verksamheterna inom
nämndens förvaltning bryter sedan vid behov
ner nämndernas mål till verksamhetsmål. Till
verksamhetsmålen kopplas aktiviteter.
Indikatorer som utvärderar måluppfyllelsen
finns på olika nivåer.
Styrmodellen ska se till att det finns en tydlig
koppling mellan de politiskt fastställda målen
och de aktiviteter som genomförs i
verksamheterna. Det ska finnas en röd tråd
från vision till enhetsnivå som visar på hur all
verksamhet arbetar för att uppnå visionen.
Nämnder och verksamheter/enheter ska varje
år planera för hur de ska bidra till att uppfylla
fullmäktiges inriktningsmål genom att årligen
fastställa en verksamhetsplan. De kommunala
bolagen fastställer en affärsplan.

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 ekonomi och verksamheter.
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.
Följande redovisning av de övergripande
målen visar hur målvärdet har uppnåtts per
den 30 juni med en kommentar om prognosen
för att målet ska vara uppnått vid årets slut.
Flera av indikatorerna går endast att mäta en
gång per år, vilket gör att det är svårt att
bedöma om målet kommer att uppfyllas under
året.
Symbolförklaring:
= Målvärdet är uppfyllt
= Målvärdet är delvis uppfyllt
= Målvärdet är inte uppfyllt
= Målvärdet har inte kunnat mätas
Trendpilen visar om värdet har försämrats
eller förbättrats sedan föregående mätning
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Målområde: Kommunal ekonomi, organisation och näringsliv
Inriktningsmål

Indikatorer

Utfall

Målvärde

93,51 %

96 %

Kommunal ekonomi i balans och
effektivt resursutnyttjande.

Verksamhetens nettokostnader får
inte överstiga 98 procent år 2014
och 2015 samt 96 procent år 2016
av skatter, utjämning och
generella statsbidrag.

Medborgarna upplever bra service
med kvalité.

Lindesbergs kommun underlättar
för nya och befintliga företag,
främjar nya idéer och
uppfinningar.

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

90 %

År 2014 ska 90 procent av
medborgarna som tar kontakt med
kommunen via telefon uppleva ett
gott bemötande.

90 %

År 2014 ska andelen lyckade
kontakter med kommunen via
telefon få direkt svar på en enkel
fråga vara 75 procent.

75 %

År 2016 ska antalet nystartade
företag årligen uppgå till 5,0 per
1000 invånare.

3,6 st

Att Lindesbergs kommun
förbättrar sitt resultat, totala NöjdKund-Index (NKI), i SKLundersökningen Insikt med fem
enheter per år fram till och med år
2016.

68

Resultatet i Svenskt Näringslivs
kommunranking ska vara bland de
175 bästa år 2016.

Placering
260

Oförändrad skattesats
under
planeringsperioden

22,30 kr

Utfall

Målvärde

22,30 %

22,30 %

5 st
72 %
68
100 %

Antalet besökare och turister ska
ha ökat med 15 procent till och
med år 2016.

Indikatorer

Verksamhetens
nettokostnader får inte
överstiga 99 procent av
skatter, utjämning och
generella statsbidrag

102,59 %

År 2014 ska 90 procent av
medborgarna som tar kontakt få
svar på en enkel e-postfråga inom
två arbetsdagar.

Inriktningsmål

Måluppfyllelse

Placering
175

51,43 %

436 664 st

Måluppfyllelse
100 %

93,51 %

99 %

99 %

105,55 %

Oförändrad skattesats under planeringsperioden
Målet är uppnått, då skattesatsen inte förändrats inför 2016.
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Kommunal ekonomi i balans och effektivt
resursutnyttjande.
Målet är uppfyllt. Nämndernas resultat visar
ett överskott mot budget per den sista juni.
Finansförvaltningen redovisar ett överskott
mot budget med 52,4 mnkr, som beror på
ökade statsbidrag och ej utnyttjade
budgeterade medel för kostnadsökningar.
Medborgarna upplever bra service med
kvalité.
Målet går inte att utvärdera eftersom
indikatorerna baseras på en servicemätning
som genomförs en gång per år under hösten.
Sett till förra mätningens resultat var det
största förbättringsområdet tillgängligheten på
telefon.
Lindesbergs kommun underlättar för nya
och befintliga företag, främjar nya idéer
och uppfinningar.
Målet bedöms bli delvis uppnått under året.
Resultatet i SKL-undersökningen Insikt som
mäter företagares och privatpersoners nöjdhet
med kommunens myndighetsutövning visar
på en klar förbättring och har uppnått
målvärdet för år 2016.

Om man endast ser till företagarnas nöjdhet,
så visar det på ännu bättre resultat. Övriga
indikatorer som utvärderar målet mäts på
helår. I föregående mätningar var det långt
kvar till målvärdet, både för nystartade
företag och Svenskt Näringslivs
kommunranking. För nystartade företag visar
årets fem första månader att lika många
företag startats 2016 som motsvarande period
2015, vilket gör att målvärdet kan bli svårt att
nå. Kommunrankingen presenteras i
september och består till två tredjedelar av
resultatet av en enkät som företagare i
kommunen besvarat. Resultatet i enkäten
tyder på ett något bättre resultat jämfört med
förra året vilket bör resultera i en bättre
ranking i år än förra året.
Lindesbergs kommun är attraktiv för
invånare, turister och andra besökare.
Målet utvärderas genom en indikator som
endast går att mäta en gång per år. De tre
senaste årens resultat visar på en uppåtgående
trend, både när det gäller antal gästnätter och
besökare till besöksmålen. Om trenden
fortsätter kommer målvärdet att nås under år
2016.

Målområde: Attraktivitet och infrastruktur
Inriktningsmål

Attraktiva boendealternativ som
passar alla grupper finns både i
stad och på landsbygd.

Lediga och attraktiva tomter för
boende, handel och industri finns
tillgängliga i hela kommunen.

Indikatorer

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

40 stycken nya lägenheter per år i
Lindesberg och Frövi (små- och
flerbostadshus) fram till och med
år 2016.

35 st

40 st

87,5 %

Fram till år 2016 ska Lindesbergs
kommun ökat sin befolkning med
150 personer per år från och med
2012-12-31.

23 492 st

23 712 st

99,07 %

20 stycken planlagda och
färdigställda tomter per år för
boende, handel och industri fram
till år 2016.

23 st

20 st

115 %
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Inriktningsmål

Indikatorer

Utfall

Pendlingsmöjligheter som stödjer
och främjar tillväxt finns.

Pendlingen med kollektivtrafiken
ska öka med 10 procent per år fram
till och med 2016.

Målvärde

Måluppfyllelse

Attraktiva boendealternativ som passar
alla grupper finns både i stad och på
landsbygd.

Lediga och attraktiva tomter för boende,
handel och industri finns tillgängliga i hela
kommunen.

Målet bedöms bli helt eller delvis uppnått
under året. Minst 70 nya lägenheter kommer
att bli klara under året, vilket gör att
målvärdet för nybyggda lägenheter överstigs.
Däremot är det mer oklart med
befolkningsutvecklingen för året. Under
föregående år ökade befolkningen med 293
invånare och befolkningsprognosen för året
visar på ytterligare folkökning. Hittills i år har
dock befolkningen minskat, främst beroende
på att fler flyttat från kommunen till annan
kommun i landet än som flyttat in från annan
kommun i landet.

Målet bedöms bli uppnått under året. Det
finns tomtmark för industri i hela Norra
industriområdet i Lindesbergs tätort. Det finns
även lediga villatomter i Vibyn i Frövi.
Pendlingsmöjligheter som stödjer och
främjar tillväxt finns.
Målet utvärderas genom en indikator som
endast mäts en gång per år. Förra mätningens
resultat för år 2015 visade att resandet med
kollektivtrafiken gått ner efter att ha ökat
varje år sedan år 2011.

Målområde: Demokrati, integration och internationella kontakter
Inriktningsmål

Indikatorer

Kommuninvånarna har möjlighet
att påverka sin tillvaro.

I kommunalvalet 2014 ska andelen
röstberättigade som röstat ha ökat
till 86 procent jämförelse med valet
2010.

Lindesbergs kommun har en etnisk
och kulturell mångfald där alla
människor är en aktiv del av det
lokala samhället.

Lindesbergs kommun är bland de
50 bästa kommunerna i nationell
integrationsrankning år 2016.

Lindesbergs kommun är aktiv och
en viktig del i det nationella och
globala samhället.

Lindesbergs kommun genomför
minst fyra vänortskontakter per år
fram till och med år 2016.

Kommuninvånarna har möjlighet att
påverka sin tillvaro.
Målet utvärderas genom en indikator som
endast går att mäta vart fjärde år.

Utfall

Målvärde

Måluppfyllelse

1 st

2 st

50 %

Lindesbergs kommun har en etnisk och
kulturell mångfald där alla människor är
en aktiv del av det lokala samhället.
Måluppfyllelsen kan inte bedömas, då
indikatorn som utvärderar målet bygger på är
en integrationsrakning som tidningen Fokus
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inte längre genomför. En av delarna i
integrationsrakningen var sysselsättning bland
utrikes födda, där kommunen har en betydligt
lägre andel än region Örebro och riket.

Lindesbergs kommun är aktiv och en
viktig del i det nationella och globala
samhället.

det har ändå förekommit givande
vänortsutbyten under året. Lindesbergs
kommun arrangerade en vänortskonferens
under våren för vänorterna från Norge,
Danmark och Tyskland, där aktuella
gemensamma utmaningar diskuterades.
Konferensen kommer att leda till ytterligare
utbyten framöver.

Målet bedöms inte uppfyllas under året, men
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Målområde: Trygg social utveckling och livslångt lärande
Inriktningsmål

Lindesbergs kommun verkar aktivt
för att minska
ungdomsarbetslösheten.

Indikatorer

Utfall

Målvärde

17 %

13 %

Måluppfyllelse

Andelen unga vuxna, 18-24 år med
ekonomiskt bistånd ska ligga under
Örebro läns nivå år 2016.
Ungdomsarbetslösheten mellan 1824 år ska ligga under Örebro läns
nivå år 2016

Invånare har möjlighet till
kompetensutveckling som ökar
individens möjligheter på
arbetsmarknaden.

Sex månader efter avslutat
yrkesprogram inom
gymnasieskolan eller
yrkesutbildning inom
vuxenutbildning ska andelen
individer, som fått arbete, vara
minst 75 procent.

Kommuninvånarna har en hög
utbildningsnivå.

Andelen kommuninvånare med
eftergymnasial utbildning ska ligga
på lägst 27 procent av den totala
befolkningen 2016.

69,23 %
75 %

25 %

27 %

92,59 %

Lindesbergs kommun verkar aktivt för att
minska ungdomsarbetslösheten.

Kommuninvånarna har en hög
utbildningsnivå.

Målet bedöms inte bli uppfyllt under året.
Ungdomsarbetslösheten är under det första
halvåret lägre än vid årsskiftet, men har gått
upp något i juni. Kommunens nivåer följer
regionen, men är genomgående på en högre
nivå. Andelen unga vuxna med ekonomiskt
bistånd mäts endast en gång per år.

Målet bedöms vara delvis uppnått. Andelen
kommuninvånare med eftergymnasial
utbildning ligger på samma nivå som
föregående år. Om man ser till ålder har de
mellan 25-44 år eftergymnasial utbildning i
högre grad än de som är äldre. Jämfört med
andra kommuner har Lindesbergs kommun
lägre andel med eftergymnasial utbildning än
riket, men högre än kommungruppen
varuproducerande kommuner. Det är betydligt
fler kvinnor än män som har eftergymnasial
utbildning.

Invånare har möjlighet till
kompetensutveckling som ökar individens
möjligheter på arbetsmarknaden.
Målet utvärderas utifrån en indikator som inte
kan redovisas i sin helhet eftersom det inte
finns några uppgifter för gymnasieskolan. För
omvårdnadsutbildningen, samt de som
studerat vid Teknikcollege inom
vuxenutbildning har 78 procent fått ett arbete.
Övriga är föräldralediga eller arbetssökande.

Utmaningen är att många unga flyttar från
kommunen i samband med universitetsstudier
och flyttar inte tillbaka i samma utsträckning.
Det är också fler personer med eftergymnasial
utbildning som pendlar in till kommunen än
ut, medan det omvända gäller för de som har
förgymnasial eller eftergymnasial utbildning.
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Målområde: Miljö och folkhälsa
Inriktningsmål

Indikatorer

Utfall

Lindesbergs kommun är ett
föredöme i planering och
förverkligande av det hållbara
samhället.

31 %

100 %

Antalet vattenläckor,
avloppstopp,
källaröversvämningar ska minska.

Nej

Verksamhetens utsläppsvillkor
som årsgränsvärden och
begränsningsvärden ska inte
överskridas, baserats på
respektive tillståndsbeslut.

Ja

Kvalitetskraven på dricksvatten
ska uppfyllas.

Ja

Målet bedöms bli helt eller delvis uppnått
under året. Målvärdet för andelen ekologiska
livsmedel förväntas i likhet med tidigare år att
överstiga målvärdet, vilket även
halvårsuppföljningen visar.
Indikatorn för antalet vattenläckor,
avloppsstopp och källaröversvämningar
kommer med stor sannolikhet inte uppnås
under året baserat på första halvårets resultat.
Dock har ett nytt driftrapporteringssystem
införts, vilket gör att värdena inte blir helt
jämförbara med året innan. Indikatorerna
kopplade till VA-verksamheten ser ut att

25 %
124 %

Andelen miljöbilar, enligt
nationell miljöbilsdefinition, i
kommunens organisation ska vara
100 procent år 2016.

Lindesbergs kommun är ett föredöme i
planering och förverkligande av det
hållbara samhället.

Måluppfyllelse

75 %

Andelen kvinnor och män med
god eller mycket god självskattad
hälsa ska vara över 75 procent år
2016.
25 procent av kommunens
inköpta livsmedel ska vara
ekologiskt år 2016.

Målvärde

kunna uppnås. Andelen miljöbilar bedöms i
likhet med år 2015 inte bli uppfyllt. Det har
under åren ändrats i definitionen av
miljöbilar, vilket gör att förutsättningarna för
att uppnå målvärdet försvårats. För att nå
målvärdet på 100 procent behöver nya bilar
införskaffas, vilket innebär en kraftigt ökad
kostnad för bilparken.
Resultatet för indikatorn om självskattad hälsa
går inte att redovisa, då det bygger på
undersökningen Liv och hälsa som genomförs
vart fjärde år. Undersökningen skulle ha
genomförts år 2016 av Region Örebro län,
men kommer istället att genomföras våren
2017.
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Målområde: Kultur och föreningsliv
Inriktningsmål

Indikatorer

Utfall

Måluppfyllelse

13 416 st

Skillnaden mellan antalet
deltagartillfällen för pojkar och
flickor ska minska med 15 procent
till och med år 2016.
Lindesbergs kommun har ett brett,
levande och aktivt kultur- och
föreningsliv för alla.

Målvärde

Antalet besökare i kommunens
bibliotek ska öka med 15 procent
till och med år 2016.

303 873 st

Minst fyra större
kulturarrangemang i Lindesberg
Arena per år fram till och med
2016.

4 st

238 873 st
127,21 %
4 st
100 %

Lindesbergs kommun har ett brett, levande
och aktivt kultur- och föreningsliv för alla.
Målet bedöms bli helt eller delvis uppnått
under året. Antal besök i kommunens
bibliotek fortsätter att öka och bedöms
överstiga målvärdet. Även antalet
kulturarrangemang ser ut att överstiga
målvärdet, då det redan är uppnått till och
med juni. Skillnaden mellan antalet
deltagartillfällen inom kultur- och
föreningslivet för pojkar och flickor ska
minska och den indikatorn mäts vid helår.

17

2 Ekonomiska rapporter
Resultaträkning

Mnkr

Verksamhetens
intäkter
Verksamhetens
kostnader

Not

1

Utfall
per
160630
kommunen

Utfall
per
150630
kommunen

Helårsprognos
kommunen

Budget
2016
kommunen

Bokslut
2015
kommunen

Utfall
per
160630
koncernen

Utfall per
150630
koncernen

Helårsprognos
koncernen

199,2

172,6

320,9

406,9

371,9

338,1

314,0

581,8

-814,1

-749,2

-1 648,0

-1 718,5

-1 544,9

-876,6

-800,3

-1 759,3

-5,7

-5,9

-11,3

-19,4

-14,5

-58,1

-46,1

-120,4

2

Avskrivningar
Jämförelsestörande post

1,7

Verksamhetens
nettokostnader

Skatteintäkter

3

-620,6

-582,5

-1 338,4

-1 331,0

-1 187,5

-596,6

-532,4

1 296,2

503,5

484,2

1 005,6

1 010,9

966,7

503,5

484,2

1 005,6

Generella
statsbidrag och
utjämning

4

192,9

147,1

385,8

332,4

306,8

192,9

147,1

385,8

Finansiella
intäkter

5

2,4

1,0

4,3

4,3

2,3

2,6

1,3

4,8

Finansiella
kostnader

6

-0,1

-0,4

-3,5

-5,5

-1,8

-14,8

-17,6

-33,5

7

78,0

49,4

53,8

11,2

86,5

87,6

82,6

66,5

Resultat före
extra ordinära
poster
Skattekostnader
Årets resultat
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Balansräkning
Mnkr

Not

Kommunen
2016-06-30

Kommunen
2015-12-31

Koncernen
2016-06-30

Koncernen
2015-12-31

12,0

11,8

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella
anläggningstillgångar
Immateriella
anläggningstillgångar
Materiella
anläggningstillgångar
Mark, byggnader,
tekniska anläggningar

8

157,8

154,3

1 636,3

1 442,1

Maskiner och
inventarier

8

38,8

38,8

344,2

373,1

21,3

117,6

Övriga materiella
anläggningstillgångar
Finansiella
anläggningstillgångar

9

426,6

427,0

35,4

36,3

623,2

620,1

2 049,2

1 980,9

9

2,1

3,4

2,1

3,4

Förråd, exploatering

10

0,8

0,8

13,6

13,9

Fordringar

11

157,7

121,3

186,5

148,1

Kassa och bank

12

212,4

299,0

341,6

407,7

Summa
omsättningstillgångar

370,9

421,2

541,7

569,7

SUMMA
TILLGÅNGAR

996,2

1 044,7

2 593,0

2 554,0

Summa
anläggningstillgångar
Bidrag till statlig
infrastruktur
Omsättningstillgångar
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Mnkr

Not

Kommunen
2016-06-30

Kommunen
2015-12-31

Koncernen
2016-06-30

Koncernen
2015-12-31

13

549,8

463,3

612,1

498,9

78,0

86,5

87,6

112,3

-5,5

0,9

EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR &
SKULDER
Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Omstrukturering
bolagen
Summa eget kapital

627,8

549,8

694,2

612,1

Avsättningar
Avsättning till
pensioner och liknande
förpliktelser

14

107,9

117,6

109,5

119,4

Andra avsättningar

15

25,0

26,3

74,9

75,6

132,9

143,9

184,4

195,0

12,2

12,2

1 403,3

1 347,4

Kortfristiga skulder

223,2

338,8

311,1

399,5

Summa skulder

235,4

351,0

1 714,4

1 746,9

SUMMA EGET
KAPITAL
AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

996,2

1 044,7

2 593,0

2 554,0

599,7

623,7

599,7

623,7

1 440,7

1 440,7

111,4

111,4

Summa avsättningar

Skulder
Långfristiga skulder
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Panter och
ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser
inklusive löneskatt
Borgensåtagande
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Noter
Noter

2016-06-30

2015

Intäkter enligt driftredovisning

245,5

458,3

- avgår interna intäkter

-46,3

-86,4

Summa verksamhetens intäkter

199,2

371,9

Kostnader enligt driftredovisning

867,8

1 649,7

- avgår interna kostnader

-46,3

-86,4

- avgår kapitalkostnader

-7,3

-18,4

814,1

1 544,9

503,3

965,8

Preliminär slutavräkning 2015/2016

-1,4

1,0

Slutavräkning 2014/2015 korrigering

0,9

-1,6

Mellankommunal utjämning

0,7

1,5

503,5

966,7

117,8

209,2

Strukturbidrag

0,0

2,4

Kostnadsutjämning

6,7

11,5

Utjämning LSS

15,1

30,7

Regleringsbidrag/avgift

-0,4

-0,9

Fastighetsavgifter

20,9

41,1

0,0

1,7

32,8

11,0

192,9

306,8

Ränteintäkter m.m.

1,3

0,4

Administrations avgift borgensåtagande

1,1

2,0

Summa finansiella intäkter

2,4

2,4

Not 1 Verksamhetens intäkter

Summa verksamhetens intäkter
Not 2 Verksamhetens kostnader

Summa verksamhetens kostnader
Skatteintäkter
Not 3 Skatteintäkter
Preliminära skatteintäkter

Summa skatteintäkter
Summa skatteintäkter

Not 4 Generella statsbidrag och utjämning
Inkomst utjämning

Sysselsättningsstöd
Ökat flyktingmottagande
Summa generella statsbidrag och utjämning

Not 5 Finansiella intäkter
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Noter
Not 6 Finansiella kostnader

2016-06-30

2015

Räntekostnader på långfristiga lån

0,0

0,3

Övriga finansiella kostnader

0,1

0,5

Ränta på pensionsskuld

0,0

1,0

Summa finansiella kostnader

0,1

1,8

78,0

86,5

0,0

-0,3

-avgår realisationsvinst mark

-0,3

-7,0

-avgår realisationsvinst bilar

-1,1

-1,7

Justerat resultat

76,6

77,8

27,0

27,0

0,0

11,2

-15,3

-15,3

-varav årets avskrivning

0,0

0,0

Utgående bokfört värde

11,7

11,7

228,1

228,1

0,0

7,8

-147,2

-145,3

-varav årets avskrivningar

-1,9

-3,6

Utgående bokfört värde

80,9

82,8

211,6

211,6

0,0

12,5

-155,5

-154,3

-varav årets avskrivningar

-1,2

-2,1

Utgående bokfört värde

56,0

57,3

Not 7 Årets resultat
Årets resultat
-varav resultat balansenhet vatten och avlopp

Not 8 Materiella anläggningstillgångar
Markreserv
Anskaffningsvärde
-varav årets nya anskaffning
Ackumulerad värdeminskning

Fastigheter för affärsverksamhet
Anskaffningsvärde
-varav årets ny anskaffningar
Ackumulerad värdeminskning

Publika fastigheter
Anskaffningsvärde
-varav årets nyanskaffningar
Ackumulerad värdeminskning
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Noter
Övriga fastigheter

2016-06-30

2015

Anskaffningsvärde

11,1

11,1

0,0

0,2

Ackumulerad värdeminskning

-8,8

-8,7

-varav årets värdeminskning

-0,1

-0,2

Utgående bokfört värde

2,3

2,4

Pågående investeringar, fastigheter och anläggningar

6,8

-varav årets nyanskaffningar

Summa mark och fastigheter

157,8

154,3

198,0

198,0

27,6

27,6

0,0

12,2

-161,6

-159,2

-2,4

-8,1

2,4

0,0

38,8

38,8

196,6

193,1

Förlagslån

3,2

3,2

Obligation

10,0

10,0

Pensionsplacering

5,0

5,0

Revers Löa m.fl.

1,7

1,8

Revers Nerikes Brandkår

1,5

1,9

21,4

21,9

371,9

371,9

30,1

30,1

Ägartillskott Linde Stadshus AB

3,0

3,0

Lindesberg Utveckling

0,1

0,1

Summa aktier och andelar

405,1

405,1

Summa finansiella tillgångar

426,6

427,0

Maskiner, fordon och inventarier
Anskaffningsvärde
-varav finansiell leasing
-varav årets nyanskaffningar
Ackumulerad värdeminskning
-varav årets avskrivningar
Pågående investeringar
Utgående bokfört värde

Summa materiella anläggningstillgångar

Not 9 Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga fordringar

Summa långfristiga fordringar

Aktier, andelar och bostadsrätter
Andelar
Linde Stadshus AB
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Noter

2016-06-30

2015

8,5

8,5

-6,4

-5,1

2,1

3,4

0,8

0,8

Statsbidragsfordringar

0,0

0,1

Kundfordringar

9,5

14,6

28,7

18,6

Skatteavräkning

1,0

1,0

Fastighetsavgift

18,8

17,5

Ankomstregistrerade fakturor

42,1

41,0

Förutbetalda kostnader

19,2

7,9

Övriga fordringar

38,4

20,5

157,7

121,3

Handkassor

0,0

0,0

Plusgiro

0,1

0,1

338,3

408,1

-varav besök Linde AB

-0,9

2,4

- varav Linde Energi AB

-32,1

-14,6

- varav Lindesbergs bostäder

-28,9

-64,8

- varav Fastigheter i Linde AB

-62,7

-30,6

-1,4

-1,6

212,4

299,0

549,8

463,3

78,0

86,5

627,8

549,8

Bidrag till infrastruktur
Citybanan
Upplösning citybanan
Summa bidrag till statlig infrastruktur

Not 10 Förråd, exploatering
Tomter Vibyn
Summa förråd, exploatering

Not 11 Fordringar

Upplupna intäkter
Momsfordran

Summa kortfristiga fordringar

Not 12 Kassa, bank m.m.

Bank

- varav Linde Stadshus AB
Summa likvida medel

Not 13 Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Utgående eget kapital
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Noter
Not 14 Avsättning till pensioner inklusive
löneskatt

2016-06-30

2015

86,8

85,3

9,7

9,3

Avsättning pensionsförbindelse

11,5

22,9

Summa pensionsavsättningar

107,9

117,6

18,6

18,6

VA-kollektivet

2,5

2,5

Citybanan

3,9

5,2

25,0

26,3

133,0

143,9

Ingående låneskuld

0,0

6,0

Amortering

0,0

-6,0

12,0

12,0

Skuld för anläggningsavgifter

0,2

0,2

Summa långfristiga skulder

12,2

12,2

Leverantörsskulder

56,3

117,7

Personalens skatter och avgifter

32,1

31,2

- varav källskatt

16,1

13,8

0,0

0,6

- varav arbetsgivaravgift

16,0

16,9

Förutbetalda intäkter

35,8

67,2

0,5

1,6

32,8

65,6

2,5

0,0

70,6

91,5

- varav upplupna

3,2

0,7

- varav amortering

0,0

6,0

15,6

30,0

3,8

7,3

32,6

32,2

Avsättning pensioner anställda
Avsättning pensioner förtroendevalda

Not 15 Andra avsättningar
Miljöfond

Summa andra avsättningar

Summa avsättningar

Not 16 Långfristiga skulder

Finansiell leasing

Not 17 Kortfristiga skulder

- varav skatteskuld

- varav kommunalskatt
- varav statsbidrag flyktingmottagande
- varav schablonbidrag flykting
Maskiner, fordon och inventarier
Upplupna kostnader

- varav pensionskostnad individuell del
- varav löneskatt pensionskostnad individuell del
- varav semesterlöneskuld
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Noter

2016-06-30

2015

15,3

15,3

22,5

24,9

Momsskuld mm

0,5

0,0

Interimsskulder

5,6

6,3

223,3

338,8

Pensionsförpliktelser intjänade tom 1997

482,6

501,9

Löneskatt

117,1

121,8

Summa pensionsförpliktelser

599,7

623,7

515,9

515,9

60,0

60,0

753,4

753,4

1 329,3

1 329,3

Riksbyggen

53,8

53,8

Brf Senioren Lindesberg

42,5

42,5

Bergslagens kommunalteknik

7,5

7,5

Föreningar

7,4

7,4

111,1

111,1

Förlustansvar egna hem

0,3

0,3

Summa förlustansvar egnahem

0,3

0,3

1 440,7

1 440,7

- varav ferielöneskuld
Summa aktier och andelar
Övriga kortfristiga skulder

Summa kortfristiga skulder

Not 18 Pensionsförpliktelser

Not 19 Borgensåtagande kommunägda bolag
Lindesbergs bostäder
Linde Energi AB
Fastigheter i Linde AB
Summa kommunägda företag

Not 19 Borgensåtagande övriga

Summa övriga

Not 19 Förlustansvar egna hem

Summa borgensåtagande
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Driftredovisning
Kostnad

Intäkt

Netto

Nettobudget
160630

Avvikelse
160630

Prognos
helår

Budget
helår

Budget
avvikelse
helår

0,2

0,0

0,2

0,4

0,2

0,9

0,9

0,0

171,9

63,6

108,3

116,0

7,7

237,2

233,2

-4,4

- varav Tillväxt

54,5

14,8

39,7

45,0

5,3

88,3

90,3

2,0

- varav Stöd och
strategi

69,1

36,3

32,8

33,8

1,0

69,3

68,3

-1,0

- varav Bergslagens
kommunalteknik

28,7

8,9

19,8

22,6

2,8

46,2

45,3

-0,9

- varav
Vatten/Renhållning

3,0

3,2

-0,2

0,0

0,2

4,0

0,0

-4,0

- varav
Räddningstjänst

13,8

0,4

13,4

13,4

0,0

26,9

26,9

0,0

- varav
Överförmyndarverksamhet

2,8

0,0

2,8

1,2

-1,6

2,9

2,5

-0,5

Barn- och
utbildningsnämnd

339,1

66,7

272,4

288,2

15,8

580,1

580,1

0,0

Socialnämnd

329,4

86,8

242,6

234,5

-8,2

494,7

482,8

-11,9

Bergslagens Miljöoch byggnämnd

22,1

14,5

7,6

6,3

-1,3

13,9

12,8

-1,1

Summa nämnder

862,7

231,5

631,2

645,5

14,3

1 327,2

1 309,7

-17,4

Finansförvaltning

139,7

848,9

-709,2

-656,8

52,4

-1 381,0

-1 320,9

60,1

1 002,4

1 080,4

78,0

-11,3

66,7

53,8

11,2

42,7

Nämnd

Revision
Kommunstyrelsen

Totalt
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Investeringsredovisning
Utgifter

Inkomster

Nettoinvestering

Prognos
helår

Kommunstyrelsen

6,2

0

6,2

35,2

- varav Tillväxt

5,7

0

5,7

19,5

26,4

6,9

- varav Stöd och strategi

0,1

0

0,1

1,6

1,6

0,0

- varav Bergslagens kommunalteknik

0,4

0

0,4

14,1

14,2

0,1

Barn- och utbildningsnämnd

0,3

0

0,3

3,1

3,1

0,0

Bergslagens Miljö- och byggnämnd

0,5

0

0,5

0,5

0,5

0,0

Totalt

7,0

0

7,0

38,8

45,7

7,0

Vatten/Renhållning

2,2

0

2,2

10,1

9,8

-0,3

Totalt kommunen

9,2

0

9,2

48,9

55,6

6,7

Nämnd/förvaltning

Budget
helår

Avvikelse

42,2

7,0
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3 Våra verksamheter
Tillväxt
Verksamhet
Tillväxtförvaltningen kan kanske utifrån
uppfattas som en spretig verksamhet men
efter ett och ett halvt år som förvaltning ser vi
att det finns betydligt mer synergieffekter än
man kan tro. Vi har stor nytta av varandra i
många frågeställningar där i vissa fall det till
och med är nödvändigt att samarbeta.
Ledningsgruppen har kommit långt i
utvecklingen av förvaltningen. Vi har rensat
bort mycket gammalt och har också skapat
nya rutiner för olika stödfunktioner inom vår
verksamhet.
Genom vår engagerade och kompetenta
personal håller vår verksamhet
hög kvalitet, och har goda förutsättningar att
tillgodose medborgarnas behov inom ramen
för verksamheten. Under våren 2016 har det
startat en utbildning för all personal i
professionellt bemötande. Inom förvaltningen
finns givetvis också utmaningar som t.ex. det
stora trycket på utbildning, många besökare
på våra bibliotek, som i grunden är ett positivt
bekymmer, att få människor som står långt

från arbetsmarknaden i arbete samt
utmaningen med ett förbättrat företagsklimat.
För att möta våra utmaningar arbetar vi
kontinuerligt med en rad
förbättringsringsåtgärder som nämnts ovan.
Totalt för perioden januari till juni redovisar
Tillväxtförvaltningen en avvikelse mot budget
med 5,3 Mnkr. Vid årets slut beräknas en
positiv avvikelse med 2,0 Mnkr.
Anledningen till den positiva avvikelsen på
5,3 Mnkr vid delåret beror främst på intäkter
från Migrationsverket och lägre kostnader än
budgeterat för konsulttjänster samt ferielöner
som betalas ut under perioden juli-september.
Den negativa avvikelsen på verksamheten
kommunikation avser halvårs kostnader för
citybanan, detta kommer att justeras till
bokslutet.
Den prognostiserade positiva avvikelsen med
2,0 Mnkr förklaras av mer intäkter från
Migrationsverket än budgeterat för nyanlända.
De andra verksamheterna prognostiserar en
budget i balans på helåret.

Driftredovisning
Utfall

Ack budget

Avvikelse

Helårsprognos

Budget helår

Budgetavvikelse
helår

Kommunikation

4,0

2,7

-1,3

5,4

5,4

0,0

Vägbidrag

1,0

0,8

-0,2

1,6

1,6

0,0

Turism

0,8

0,9

0,1

1,9

1,9

0,0

Näringslivsverksamhet

4,5

5,2

0,7

10,5

10,5

0,0

Exploatering

1,4

3,1

1,7

6,2

6,2

0,0

Administration/kultur

0,6

0,8

0,2

1,6

1,6

0,0

Fritidsanläggningar/hyror

8,5

8,5

0,0

16,9

16,9

0,0

Föreningsbidrag

3,4

3,2

-0,2

6,3

6,3

0,0

Programverksamhet

0,3

0,7

0,4

1,5

1,5

0,0

Verksamhet
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Utfall

Ack budget

Avvikelse

Helårsprognos

Budget helår

Budgetavvikelse
helår

Biblioteksverksamhet

5,4

5,4

0,0

10,8

10,8

0,0

Museiverksamhet

0,9

0,9

0,0

1,8

1,8

0,0

Samverkan

4,7

4,9

0,2

9,7

9,7

0,0

Utbildning

3,9

3,4

-0,5

7,0

7,0

0,0

Arbetsmarknad

0,3

4,5

4,2

7,1

9,1

2,0

39,7

45,0

5,3

88,3

90,3

2,0

Verksamhet

Totalt

Investeringsredovisning
Utfall period

Helårsprognos

Budget

Budgetavvikelse
helår

Resecentrum, Lindesberg

4,4

0,5

0,5

0,0

Hållplatsåtgärder

0,0

0,3

0,3

0,0

Cirkulation Fotboll/Stafettgatan

0,1

1,4

1,4

0,0

Ny väg Frövi, N:a Bangatan

0,1

4,0

10,9

6,9

Exploatering industrimark, Frövi

0,6

0,8

0,8

0,0

Gång- och cykelväg södra infarten

0,0

2,2

2,2

0,0

Gång- och cykelväg Brodalen etapp 3

0,0

1,0

1,0

0,0

Nytt villaområde Lindesberg

0,0

2,0

2,0

0,0

Lindesjön runt

0,0

0,1

0,1

0,0

Julbelysning Lindesberg

0,0

0,4

0,4

0,0

Möbler, nya resecentrum

0,0

0,3

0,3

0,0

Inventarier och teknisk utrustning

0,0

0,5

0,5

0,0

Inventarier och tekniks utrustning

0,0

0,5

0,5

0,0

Bokbuss

0,0

5,0

5,0

0,0

Portabel scen

0,5

0,5

0,5

0,0

Totalt

5,7

19,5

26,4

6,9

Projektnamn

Den positiva prognosen på 6,9 Mnkr för
projektet ny väg Frövi N:a Bangatan, beror på
att det kommer att påbörjas först under senare
delen av 2016 och slutföras under 2017.

De andra projektens avvikelser kommer att ha
en budget i balans på helåret, då många
projekt kommer att slutföras under hösten
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Måluppfyllelse
Målområde: Kommunal ekonomi, organisation och näringsliv
Kommunal ekonomi i balans och effektivt resursutnyttjande.
Nämndens mål

Senaste kommentar

Indikatorer

Måluppfyllelse

Alla enheter arbetar
för en budget i balans

Utbildningsenheten
Vi har en fortsatt stor efterfrågan på många av
våra utbildningar. Det medför utökade
kostnader. Den kommunala budget vi har är
inte anpassad efter denna utökning. Däremot
har möjligheten att få statsbidrag för vissa
utbildningar ökat och under 2016 har vi sökt
och hittills fått 3 940 000 i beviljade
statsbidrag. Vi har också en del av SFI- och
kommunal vuxenutbildning finansierad via
flykting. Min bedömning är att
utbildningsenheten kommer att hålla sig inom
budget under resten av 2016.

Nettokostnaden får
inte överstiga 100 %
av tilldelad budget

112 %

Indikatorer

Måluppfyllelse

Att Lindesbergs
kommun förbättrar sitt
resultat, totala NöjdKund-Index (NKI), i
SKL-undersökningen
Insikt med fem
enheter per år fram till
och med år 2016.

100 %

Medborgarna upplever bra service med kvalité.
Nämndens mål

Tillväxtförvaltningen
underlättar
kommuninvånarnas
kontakter med våra
verksamheter genom
tydlighet och
tillgänglighet

Senaste kommentar
I både SKL Insikt och svenskt näringslivs
ranking förbättrar vi vår ranking. Främst i
SKL Insikt där företagsdelen idag ligger på 73
vilket är ett utmärkt resultat. Vi har en mindre
förbättring i Svensk näringslivs ranking från
279 till 260. En strategi för kommunens
näringslivsarbete kommer att göras under
hösten 2016 som ska syfta till att
näringslivsarbetet blir ännu mer strategiskt
och konsekvent.
Mätningen gällande en enkel e-postfråga görs
under hösten 2016
Mätningen gällande medborgarna som tar
kontakt via telefon mäts under hösten 2016

År 2014 ska 90
procent av
medborgarna som tar
kontakt få svar på en
enkel e-postfråga
inom två arbetsdagar.
År 2014 ska 90
procent av
medborgarna som tar
kontakt med
kommunen via telefon
uppleva ett gott
bemötande.
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Lindesbergs kommun underlättar för nya och befintliga företag, främjar nya idéer och
uppfinningar.
Nämndens mål

Senaste kommentar

Indikatorer

Måluppfyllelse

Arbetet med att främja
entreprenörskap,
nyföretagande och
innovationer för nya och befintliga företag
ska leda till att fler
genom stöd och
rådgivning ser
möjligheten att främja
nya idéer och
uppfinningar pröva
och utveckla sina
idéer

Nyföretagarcentrums arbete börjar bli
etablerat. Vi är övertygade om att det på sikt
kommer att ge resultat. I länet behöver vi dock
samverka kring marknadsföringen av våra
nyföretagarcentrum för att personer som vill
starta eget hittar rätt. Med stöd från BRO
gjordes en kampanj under hösten 2015 som vi
borde följa upp under hösten 2016.

År 2016 ska antalet
nystartade företag
årligen uppgå till 5,0
per 1000 invånare.

72 %

Att Lindesbergs
kommun förbättrar sitt
resultat, totala NöjdKund-Index (NKI), i
SKL-undersökningen
Insikt med fem
enheter per år fram till
och med år 2016.

100 %

Resultatet i Svenskt
Näringslivs
kommunranking ska
vara bland de 175
bästa år 2016.

51,43 %
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Lindesbergs kommun är attraktiv för invånare, turister och andra besökare.
Nämndens mål

Senaste kommentar

Indikatorer

Måluppfyllelse

Vi ska vara aktiva i
samarbetet inom
ramen för Tursam och
bidra till att
föreningens mål
uppnås

Den nya styrelsen är plats och har arbetat
tillsammans sedan 1 januari. Tursam ansökte i
höstas om ett Outdoor projekt där medel
beviljades av Region Örebro län. Projektet
som syftar till att skapa ännu bättre
förutsättningar för outdooraktiviteter, nya
hemsida osv. pågår för fullt. När det gäller
destinationen som helhet så kommer många
insatser att krävas för att destinationen och
dess företetag ska lyckas framöver och under
hösten kommer styrelsen att arbeta fram
förslag till utveckling.
Arbetet med att ta fram en turiststrategi har
pågått under våren 2016. I strategin finns även
ett avsnitt om idrottsturism. Strategin är klar
och kommer att presenteras för TU i augusti.

Vi ska skapa en bättre
samverkan mellan
näringslivsenheten
och Tursam för att ta
tillvara vår
gemensamma
kompetens och medel
på ett bättre sätt.

100 %

Kartlägga alla större
idrottsevenemang i
kommunen där det
framgår, tidpunkt, hur
många deltagare, hur
stor publik, hur många
övernattningar
arrangemangen ger.

50 %

Tillsammans med
idrotten skapa bättre
förutsättningar för de
som besöker vår
kommun i samband
med matcher och
turneringar får
möjlighet till fler
upplevelser

Efter möten under 2015 med våra
idrottföreningar i Lindesberg kommun så
bildades en arbetsgrupp för att arbetare vidare
med idrottsturism bestående av representanter
från Lindesbergs arena och
Näringslivsenheten. Ett antal aktiviteter har
genomförts tillsammans med våra
idrottsföreningar som syftar till att även
erbjuda andra aktiviteter till de som kommer
till Lindesberg för idrotten så att de upptäcker
mer av vår kommun.
Nätverk finns etablerat och dialog fortgår
kontinuerligt.
När det gäller att mäta antalet besökare och
turister så har vi ett problem då Tillväxtverket
ändrat sitt system för insamlande av uppgifter
vilket gör att det mätvärde vi hade sedan 2012
inte längre går att jämföra med. Lite siffror
finns dock i materialet för Bergslagen.
Inresande turism till bergslagen hade en
omsättning på 675 miljoner kronor under
2015, en ökning med 48 miljoner från 2013.
Totalt gjordes 953 000 övernattningar 2015,
en ökning med 47 000 från 2013 varav
svenska 755 077 (79,2%) och utländska 197
923 (20,8%). De tre största nationaliteterna
efter svenskar är tyskar, holländare och
norrmän.

Etablera nätverk med
idrotten och andra
aktörer som berörs av
idrottsturismen

100 %

Antalet besökare och
turister ska ha ökat
med 15 procent till
och med år 2016.
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Målområde: Attraktivitet och infrastruktur
Attraktiva boendealternativ som passar alla grupper finns både i stad och på landsbygd.
Nämndens mål

Senaste kommentar

Indikatorer

Måluppfyllelse

Lindesbergs kommun
ska vara en attraktiv
kommun att bo i med
tillgång till både
villatomter och olika
lägenhetsalternativ

Vi arbetar kontinuerligt med att underlätta
byggandet inom Lindesbergs kommun både
avseende lägenheter och villor.
Detaljplanearbete pågår inom en rad områden
för att på bästa sätt vara förberedda för
framtida utveckling avseende byggnation i bra
lägen.

40 stycken nya
lägenheter per år i
Lindesberg och Frövi
(små- och
flerbostadshus) fram
till och med år 2016.

87,5 %

Fram till år 2016 ska
Lindesbergs kommun
ökat sin befolkning
med 150 personer per
år från och med 201212-31.

99,07 %

Lediga och attraktiva tomter för boende, handel och industri finns tillgängliga i hela
kommunen.
Nämndens mål

Senaste kommentar

Indikatorer

Måluppfyllelse

Lindesbergs kommun
ska vara en attraktiv
kommun att verka i
med god tillgång till
etableringsbar mark i
bra lägen

När det gäller villatomter arbetar vi med tre
olika områden i Lindesberg och ett i Frövi. Vi
har gott om industritomter i Lindesberg och
jobbar med detaljplanearbetet gällande det nya
industriområdet i Frövi.

20 stycken planlagda
och färdigställda
tomter per år för
boende, handel och
industri fram till år
2016.

115 %

Pendlingsmöjligheter som stödjer och främjar tillväxt finns.
Nämndens mål

Senaste kommentar

Indikatorer

Måluppfyllelse

Skapa 130 nya
pendlaparkeringar inom
kommunen

86,15 %

Verka för goda
pendlingsmöjligheter
till de viktigaste
orterna inom vårt
arbetsmarknadsområd
e

Möjligheten till pendling till och från
Lindesberg är avgörande inte minst när det
gäller vår komptensförsörjning vilket gör att
vi arbetar med frågan på flera olika nivåer.
Dels byggnation för att fysiskt underlätta
pendling som t.ex. busshållplatser,
resecentrum, cykelställ m.m. och dels
lobbyarbete gentemot regionen och
kollektivtrafiken för att kunna erbjuda så bra
turtäthet som möjligt. Detta är ett långsiktigt
arbete som startades för ett antal år sedan och
som gett gott resultat.

Skapa tre nya
kommunikationsanlägg
ningar som underlättar
pendlingsmöjligheterna

33,33 %

Pendlingen med
kollektivtrafiken ska
öka med 10 procent per
år fram till och med
2016.
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Målområde: Demokrati, integration och internationella kontakter
Kommuninvånarna har möjlighet att påverka sin tillvaro.
Nämndens mål

Senaste kommentar

Kommunens
kommunikation och
dialog med
medborgarna ska öka.

I den årliga utvärderingen för Masugnens
verksamheter finns fråga huruvida man som
deltagare tycker du att man har möjlighet att
påverka den aktivitet man deltar i. Andelen
svarande som uppgett i 3. i hög grad och 4.
helt uppgår till 76.8 % (målvärde 70 %)

Indikatorer

Måluppfyllelse

Lindesbergs kommun har en etnisk och kulturell mångfald där alla människor är en aktiv del
av det lokala samhället.
Nämndens mål

Senaste kommentar

Indikatorer

Måluppfyllelse

Vi ser till alla
människors lika värde
och bemöter varandra
med lyhördhet och
respekt

Masugnens verksamheter ska vara fria från
diskriminering, annan form av kränkande
behandling samt repressalier. Vår plan mot
diskriminering och kränkande behandling är
ett av de redskap vi använder i vårt arbete
likabehandling och bemötande. Under året har
vi översatt planen till engelska och arabiska
för att därmed öka spridning och
implementering i våra verksamheter.
I den årliga utvärderingen av Masugnen
verksamheter, som genomförs i maj månad,
utvärderar vi huruvida våra deltagare tycker
att kvinnor och män har samma möjligheter
vid Masugnen samt om man tycker att alla
deltagare vid Masugnen bemöts på samma
sätt. Vid tidigare utvärderingar har vi sett att
flera deltagare haft svårt att svara på frågorna
på grund av otydlighet i språket. Inför
utvärderingen i maj månad 2016 reviderades
därför svarsalternativen, vilket verkar gett
positivt resultat. Värdet för indikatorn är satt
till 90 % och resultatet visar 92,75 % Målet är
självklart att ingen deltagare i våra
verksamheter upplever diskriminering och
kränkande behandling, men vi anser att vi är
på god väg. Arbetet med spridning och
implementering av planen mot diskriminering
och kränkande behandling fortsätter under
2016 och inför nästa års utvärdering sätter vi
värdet för indikatorn till 95 %.
Mätningen gällande integrationsranking görs
inte längre.

I den årliga
utvärderingen av
Masugnens
verksamheter ska 90
% av svaranden ange
att man anser att
kvinnor och män har
samma möjligheter
och att alla bemöts på
samma sätt.

103,06 %

Lindesbergs kommun
är bland de 50 bästa
kommunerna i
nationell
integrationsrankning
år 2016.

35

Lindesbergs kommun är aktiv och en viktig del i det nationella och globala samhället.
Nämndens mål
Vi deltar aktivt och
gör oss synliga i olika
samarbeten regionalt , nationellt och
internationellt

Senaste kommentar

Indikatorer

Måluppfyllelse

Målet kommer att uppfyllas under året för
samtliga enheter.

Respektive enhet vid
Masugnen ska under
året delta i minst fem
(5) träffar i redan
etablerade nätverk.

100 %

Lindesbergs kommun
genomför minst fyra
vänortskontakter per
år fram till och med år
2016.

50 %

Målområde: Trygg social utveckling och livslångt lärande
Lindesbergs kommun verkar aktivt för att minska ungdomsarbetslösheten.
Nämndens mål

Senaste kommentar

Indikatorer

Måluppfyllelse

Alla deltagare i
arbetsmarknadsåtgärd
er ges förutsättningar
att gå vidare till
studier eller arbete

Som en del i arbetet att minska
ungdomsarbetslösheten erbjuder Lindesbergs
kommun sommararbete är för kommunens
unga. Feriejobben är ett sätt att få en
introduktion på arbetsmarknaden, få tjäna
egna pengar och skaffa sig en erfarenhet för
livet. Under sommaren 2016 har ca 315 unga
fått ett feriejobb genom kommunen. Avtal har
skrivits med Delegationen för unga till arbete
(DUA) som innebär samverkan för att kunna
utöka samarbetet med Arbetsförmedlingen för
ungdomsarbetslösheten lokalt. Arbetet pågår
enligt plan.

Antalet deltagare
inskrivna i
arbetsmarknadsåtgärd
er som gått vidare till
studier eller arbetet
ska vara 15 % för
2016.

93,33 %

Andelen unga vuxna,
18-24 år med
ekonomiskt bistånd
ska ligga under
Örebro läns nivå år
2016.
Ungdomsarbetslöshete
n mellan 18-24 år ska
ligga under Örebro
läns nivå år 2016

69,23 %
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Invånare har möjlighet till kompetensutveckling som ökar individens möjligheter på
arbetsmarknaden.
Nämndens mål
Vi utvecklar
kontinuerligt
pedagogik och
studiesätt och
samverkar med
arbetsinriktade
insatser för ökad
måluppfyllelse för
deltagaren.

Senaste kommentar

Utbildningsenheten
Målet uppfylls.

Indikatorer

Måluppfyllelse

Under året ska 20
stycken utbildarträffar
(Masugnens utbildare)
ägt rum.

50 %

Under året ska 20
stycken utbildarträffar
(Masugnens utbildare)
ägt rum.

50 %

Sex månader efter
avslutat yrkesprogram
inom gymnasieskolan
eller yrkesutbildning
inom vuxenutbildning
ska andelen individer,
som fått arbete, vara
minst 75 procent.

Kommuninvånarna har en hög utbildningsnivå.
Nämndens mål

Senaste kommentar

Indikatorer

Alla studerande ges
förutsättningar att
efter genomförd
utbildning få arbete
eller gå vidare till
studier på högre nivå

(20160629) I mätperiod sex månader efter
avslutade studier (sedan årsskiftet15/16) har
78 % av de som studerat yrkesutbildning
uppgett att de har ett arbete. I dagsläget har vi
ingen statistik i vilken omfattning de som inte
gått vidare till arbete gått vidare till studier på
högre nivå.
Målet är på god väg att uppfyllas under året.

70 % av deltagarna i
yrkesutbildning går
vidare till arbete efter
avslutade studier.

Andelen
kommuninvånare med
eftergymnasial
utbildning ska ligga
på lägst 27 procent av
den totala
befolkningen 2016.

Måluppfyllelse

92,59 %
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Målområde: Miljö och folkhälsa
Lindesbergs kommun är ett föredöme i planering och förverkligande av det hållbara
samhället.
Nämndens mål

Vi ska
medvetandegöra
perspektivet det
hållbara samhället i
våra verksamheter

Senaste kommentar

Indikatorer

Mätningar sker i höst eller under 2017.

Andelen personal
inom Tillväxt som
nyttjar
motionstimmen
regelbundet ska vara
minst 60 %.
Nyttjandegraden av
elcyklarna placerade
vid Masugnen och
Kultur skall vara
minst 30 %.

Måluppfyllelse

0%

Andelen kvinnor och
män med god eller
mycket god
självskattad hälsa ska
vara över 75 procent
år 2016.
Andelen miljöbilar,
enligt nationell
miljöbilsdefinition, i
kommunens
organisation ska vara
100 procent år 2016.

Målområde: Kultur och föreningsliv
Lindesbergs kommun har ett brett, levande och aktivt kultur- och föreningsliv för alla.
Nämndens mål

Senaste kommentar

Indikatorer

Måluppfyllelse

Allmänkulturen
verkar för att skapa
och stärka ett brett
kulturliv för alla. Där
ingår
kulturarrangemang
och stimulans till eget
skapande. Barn och
unga prioriteras.

Målet beräknas uppnås under 2016. Den större
mängden barn och unga nås via skolteatern
som sker under hösten 2016. Andelen barn
och unga som deltar i arrangemang som inte
ingår i skolteatern har ökat jämfört med
tidigare år vilket kan bero på att en
sommarlovsaktivitet också räknas med.

Antal barn och unga
som deltar i
aktiviteter/program
som arrangeras av
kulturenheten i egen
regi eller som uppdrag
av andra aktörer

9,27 %
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Nämndens mål

Senaste kommentar

Indikatorer

Måluppfyllelse

Antal besökare i
arkivet

93,2 %

Museiverksamheten
och arkivet ska
bevara, vårda och göra
vår kulturhistoria
tillgänglig

Antalet besök i arkivet ökar. Vi räknar med att
nå målet under 2016.
Uppgiften om bilddatabasen går inte att få
fram. Vi använder i stället antalet besök på
arkivets webbsida. Målet beräknas uppnås
under 2016 om tendensen håller i sig.
Arbete pågår enligt planering och vi räknar
med en verksamhetsplan under hösten. En
plan från politiken om framtida
museiverksamhet kommer att bli en del av det
kulturpolitiska programmet som beräknas vara
färdigt sommaren 2017.

Antal besökare i
arkivets bilddatabas

52,39 %

En plan av framtida
museiverksamhet

0%

Antal publika
aktiviteter anordnade
av kommunens
folkbibliotek

80,55 %

Antalet besökare i
kommunens bibliotek
ska öka med 15
procent till och med år
2016.

127,21 %

Biblioteken är en
mötesplats för alla.
Läsfrämjande arbete,
det demokratiska
samhällets utveckling,
upplevelser,
kunskapsförmedling
och folkbildning står i
fokus.

Målet beräknas uppnås under 2016. Endast
20 % av aktiviteterna riktar sig till barn och
unga vilket är problematiskt. Målet kommer
därför att ändras under 2017 för att öka
betoningen på barn och unga.

Skillnaden mellan
antalet
deltagartillfällen för
pojkar och flickor ska
minska med 15
procent till och med år
2016.
Minst fyra större
kulturarrangemang i
Lindesberg Arena per
år fram till och med
2016.

100 %

39

Kommunledningskontor
Verksamhet
Ekonomienheten har under första halvåret
startat två projekt för att effektivisera
administrationen. Införande av budget och
prognosmodulen i ekonomisystemet samt efakturor.

Kommunledningskontorets helårsprognos
visar ett underskott på 1,0 Mnkr som till
största delen utgör ökade kostnader för
telefoni och IT.
Som en konsekvens av flyktingsituationen
under hösten 2015 har ledningsorganisationen
förstärkts med två tjänster, en
integrationsstrateg och en
integrationskoordinator. Syftet med
förstärkningen är att utveckla det strategiska
förvaltningsövergripande arbetet samt att
förbättra situationen för de asylsökande
personerna som finns i kommunen.

Kanslienheten inför under 2016 ett nytt
ärendehanteringssystem som skall öka
digitaliseringen och effektivisera arbetet på
enheten.
Från och med 2016 övertog måltidsenheten
tillagning för kompletta måltider för Tallåsen,
Källgården och Ågården. Tidigare har
måltidsenheten endast tillagat och skicka
huvudkomponenten till dessa enheter. I och
med denna förändring så flyttades
produktionen från Storåskolans kök till
Kyrkberget respektive Lindeskolans kök

Avtal har tecknats med ett företag som med
start under året kommer att bygga ut
fibernätet på landsbygden. Utbyggnaden sker
med hjälp av statliga medel via länsstyrelsen.
I syfte att öka tillgången till personalsystemet
för alla medarbetare oavsett anställningsform,
har ett pilotprojekt gällande självservice för
timanställda genomförts.

Under året arbetar alla enheter inom
kommunledningskontoret för utveckling och
effektivisering av verksamheten så att
förvaltningen ska kunna ge bättre stöd till
verksamheterna. Utifrån resultatet i en
serviceenkät som genomförts och intervjuer
av nya chefer har stödverksamheterna
påbörjat ett förbättringsarbete där målet är att
tydliggöra enheternas uppdrag för att kunna
ge ett bättre stöd till verksamheterna
framöver.

Genomlysning av sjukfrånvaro och aktivt
arbete för att förebygga ohälsa har varit och är
ett stort fokusområde. Personalenheten har
aldrig tidigare haft så hög arbetsbelastning
kopplad till ohälsa, så som under våren 2016.
Glädjande är att arbetet nu resulterat i att
sjukfrånvaron vid halvåret har minskat.
Driftredovisning
Utfall

Ack budget

Avvikelse

Helårsprognos

Budget
helår

Budgetavvikelse helår

Kommunledning

2,2

2,3

0,1

4,9

4,9

0,0

Politisk verksamhet

2,8

3,3

0,5

6,6

6,6

0,0

Ekonomistyrning

0,7

1,1

0,4

2,3

2,3

0,0

Kanslienhet

5,3

5,8

0,5

11,7

11,7

0,0

Personalenhet

4,6

4,9

0,3

9,5

9,6

0,1

Ekonomienhet

2,7

3,5

0,8

6,6

7,1

0,5

Övrig verks ekonomi

0,8

0,1

-0,7

0,7

0,2

-0,5

IT- och teleenhet

9,1

7,2

-1,9

15,4

14,4

-1,0

Övrig verks personal

1,6

1,4

-0,2

2,9

2,9

0,0

Personalbefrämjande
verksamhet

2,3

4,0

1,7

7,8

8,0

0,2

Måltidsverksamhet

0,7

0,2

-0,5

0,9

0,6

-0,3

Verksamhet
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Verksamhet

Utfall

Ack budget

Avvikelse

Helårsprognos

Budget
helår

Budgetavvikelse helår

32,8

33,8

1,0

69,3

68,3

-1,0

Totalt

Investeringsredovisning
Utfall period

Helårsprognos

Budget

Budgetavvikelse
helår

Inventarier måltid, extra

0,0

0,5

0,5

0,0

E-tjänster

0,0

0,2

0,2

0,0

Säker kommunal ledningsförmåga

0,0

0,2

0,2

0,0

Ärendehanteringssystem

0,1

0,2

0,2

0,0

Utrustning måltid

0,0

0,5

0,5

0,0

Totalt

0,1

1,6

1,6

0,0

Projektnamn
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Måluppfyllelse
Målområde: Kommunal ekonomi, organisation och näringsliv
Kommunal ekonomi i balans och effektivt resursutnyttjande.
Nämndens mål

Medarbetarna
upplever goda
arbetsmiljöförhållanden

Senaste kommentar

Indikatorer

Måluppfyllelse

Sjukfrånvaron är högre än 2015 års totala
utfall men lägre än motsvarande siffra vid
delåret 2015. Utvecklingen tyder ändå på att
målvärdet inte kommer uppnås under året.
Fortsatt arbete ute i verksamheterna fortgår för
att öka arbetsförmågan. Samarbete med
Försäkringskassan och företagshälsovården är
en mycket viktig faktor som påverkar
kommunens sjukfrånvaro. Medarbetarenkäten
genomförs endast under hösten.

Sjukfrånvaron för
medarbetarna
överstiger inte fem
procent.

86 %

År 2016 ska resultatet
i medarbetarundersökningens fråga
om uppföljning och
utvärdering av mål
vara 4 av 5
Ett nytt
ärendehanteringssystem ska tas i bruk
under 2016 och hela
kanslienheten ska
introduceras i
programmet för att
kostnadseffektivisera
processer och
möjliggöra för en
ökad digitalisering.

Kostnadseffektivisera
processer i
kombination med
kvalitetssäkring inom
stödjande
administration

Målet är ännu inte uppnått, men bedöms
uppnås under året. Av de system som
planerats att tas i bruk under året är
telefonilösningen genomförd och de övriga
håller på att införas och förväntas vara i drift
under hösten. I självservice är de allra flesta
månadsavlönade inne i systemet, men når inte
riktigt målvärdet på grund av tekniska
problem. Däremot har timavlönade tillkommit
i självservice inom funktionsstöd. Utöver detta
sker kontinuerliga arbeten på samtliga enheter
för att förenkla och effektivisera processer.

Budget och prognos
modulen i
ekonomisystemet ska
tas i bruk under 2016
som förväntas
effektivisera arbetet
både på enheten och
inom andra
verksamheter.

100 %

En gemensam
telefonilösning för
Kommunerna i norra
Örebro län som leder
till en lägre kostnad
för verksamheten och
bättre kvalitet för
medborgarna, ska vara
införd under år 2016.

100 %

Självservice ska för
månadsavlönade
uppgå till 100 procent
under år 2016.

99 %
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Medborgarna upplever bra service med kvalité.
Nämndens mål

Senaste kommentar

Indikatorer

Möjligheten för
medborgarna att nå
kommunens
medarbetare via
telefon för att få svar
på en enkel fråga ska
öka.

Måluppfyllelsen går inte att bedöma, då
indikatorerna mäts i en undersökning som
görs under hösten. För att förbättra resultatet
från föregående år när det gäller telefoni har
riktlinjerna för telefoni setts över och håller på
att förankras i organisationen.

År 2014 ska andelen
lyckade kontakter med
kommunen via telefon
få direkt svar på en
enkel fråga vara 75
procent.

Måluppfyllelse

År 2014 ska 90
procent av
medborgarna som tar
kontakt få svar på en
enkel e-postfråga
inom två arbetsdagar.
År 2014 ska 90
procent av
medborgarna som tar
kontakt med
kommunen via telefon
uppleva ett gott
bemötande.

Målområde: Demokrati, integration och internationella kontakter
Kommuninvånarna har möjlighet att påverka sin tillvaro.
Nämndens mål

Kommunens
kommunikation och
dialog med
medborgarna ska öka.

Senaste kommentar

Indikatorer

Måluppfyllelsen går inte att bedöma, då
indikatorn baseras på en undersökning som
kommer att genomföras under hösten.

År 2016 ska resultatet
för kommunens
information till
medborgarna
(informationsindex)
på webbplatsen öka
från 77 % till 80 %

Måluppfyllelse

Målområde: Miljö och folkhälsa
Lindesbergs kommun är ett föredöme i planering och förverkligande av det hållbara
samhället.
Nämndens mål

Senaste kommentar

Indikatorer

Genomsnittlig
sysselsättningsgrad
bland kommunens
samtliga kvinnliga
medarbetare har ökat
från 89,8 procent år
2013 till 91 procent

Måluppfyllelsen går inte att bedöma, då
indikatorn följs upp på helår men prognosen är
att både genomsnittlig sysselsättningsgrad för
kvinnor samt att andelen heltider kommer att
öka. Inom kommunledningskontoret pågår
arbete på måltidsenheten för att öka
sysselsättningsgraden.

Sysselsättningsgraden
bland kommunens
samtliga kvinnliga
medarbetare ska öka
från 89,8 procent till
91 procent.

Måluppfyllelse
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Nämndens mål

Lindesbergs kommun
är ett föredöme i
planering och
förverkligande av det
hållbara samhället.

Senaste kommentar

Indikatorer

Målet bedöms bli helt eller delvis uppfyllt
under året. Andelen ekologiska livsmedel och
säsongsanpassade grönsaker är uppfyllda och
bedöms vara det även vid årets slut. När det
gäller matsvinn kommer det är mätas under
hösten, men det finns indikationer som tyder
på att målvärdet kan vara svårt att nå fullt ut.

25 procent av
kommunens inköpta
livsmedel ska vara
ekologiskt år 2016.
Andel
säsongsanpassade
grönsaker och frukt
ska uppgå till 80
procent.

Måluppfyllelse

124 %

100 %

Matsvinnet skall
minska med 10
procent/år
Andelen kvinnor och
män med god eller
mycket god
självskattad hälsa ska
vara över 75 procent
år 2016.
Andelen miljöbilar,
enligt nationell
miljöbilsdefinition, i
kommunens
organisation ska vara
100 procent år 2016.

VA/Renhållning
Verksamhet
Bergslagens Kommunalteknik (BKT) sköter
drift och underhåll av va- och
reningsanläggningar. Kommunen äger
anläggningarna. Taxor föreslås av BKT och
fastställs av kommunfullmäktige.
VA visar på en prognos med ett underskott på
- 4,5 Mnkr varav 2,5 mnkr hänför sig till

VA-arbeten för gång- och cykelväg i Rya och
2,0 Mnkr beror bla på många vattenläckor
samt omfattande reparationer och
återställningskostnader.
Prognosen för Renhållning visar på ett
överskott på 0,4 Mnkr och det avser mer
intäkter än budgeterat
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Driftsredovisning
Verksamhet

Utfall

Ack budget

Avvikelse

Helårsprognos

Budget
helår

Budgetavvikelse helår

-0,2

0,0

0,2

4,5

0,0

-4,5

0,0

0,0

0,0

-0,5

0,0

0,5

-0,2

0,0

0,2

4,0

0,0

-4,0

VA
Renhållning

Totalt

Investeringar
Utfall period

Helårsprognos

Budget

Budgetavvikelse
helår

Mindre ledningsarbeten

0,0

1,7

1,5

-0,2

Rya vattenverk

0,0

3,0

3,0

0,0

Reningsverk Fellingsbro

0,0

0,4

0,4

0,0

Reningsverk Lindesberg

1,0

1,0

1,0

0,0

Vattenverk, säkerhet

0,0

0,3

0,3

0,0

VA fastigheter reinvestering

0,2

0,8

0,8

0,0

Dagvatten, hantering

0,0

1,0

1,0

0,0

Mindre Va-anläggningar

0,5

1,4

1,4

0,0

Ledning för utvidgat
verksamhetsområde

0,5

0,5

0,4

-0,1

Totalt

2,2

10,1

9,8

-0,3

Projektnamn

Räddningstjänst
Driftsredovisning (netto)
Verksamhet
Räddningstjänst
Civilförsvar

Totalt

Utfall

Ack budget

Avvikelse

Helårsprognos

Budget
helår

Budgetavvikelse helår

13,4

13,4

0,0

26,8

26,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,0

13,4

13,4

0,0

26,9

26,9

0,0

Nerikes brandkårs delårsrapport presenteras i separat handling.

45

Överförmyndarnämnd
Verksamhet
gäller ensamkommande barn och ungdomar
som tas emot i den gemensamma nämndens
medlemskommuner. Under första halvåret har
ersättning till ensamkommande
barn/ungdomars gode män utbetalas till en
summa av ca 1,7 Mnkr. Prognosen är ett
underskott på 0,5 Mnkr för vissa osäkra
poster.

Lindesbergs kommun ingår i den
gemensamma överförmyndarnämnden som
finns i Ljusnarsbergs kommun.
Ansvarsområdet för den gemensamma
nämnden avser administration och granskning
av gode män och förvaltare i Lindesberg,
Nora, Hällefors och Ljusnarsbergs
kommuner. Förvaltningen ombesörjer även
arbetet med gode män och förvaltare vad

Driftsredovisning (netto)
Utfall

Ack budget

Avvikelse

Helårsprognos

Budget
helår

Budgetavvikelse helår

Överförmyndare

2,8

1,2

-1,6

2,9

2,4

-0,5

Totalt

2,8

1,2

-1,6

2,9

2,4

-0,5

Verksamhet

Bergslagens Kommunalteknik
Verksamhet
Under våren utökades drift- och
investeringsvolymen ytterligare genom att
förbundet fick uppdrag att utföra förbättringar
på de mindre orterna i kommunen. Detta
finansierades av de statliga medlen som
kommunen fått för högt flyktingmottagande.
Ett beslut har tagits i komunfullmäktige om
namnbyte fr.o.m. 2017 till
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen samt
att verksamheterna trafik, naturvård och
infrastruktur och kommunikation kommer att
tillföras förbundet.
Praktikanter har tagits emot från
yrkeshögskolor för att säkerställa
rekryteringsbehovet i framtiden.

underskott på 0,5 Mnkr som främst beror på
högre personalkostnader än budgeterat.
Översyn av bemanning inklusive
vikarietillsättning pågår i syfte att hålla nere
kostnaden.
Då sommaren har varit gynnsam har
grusvägsunderhåll inte behövts i samma
utsträckning som budgeterat. Detta medför att
prognosen för helåret visar på ett överskott på
0,1 Mnkr.
Det svala vädret under sommaren innebar att
grästillväxten aldrig avstannade under den
varmaste perioden. Detta fick till följd att fler
klippningar behövdes vilket medförde högre
kostnader än budgeterat och helårsprognosen
visar på ett underskott på 0,5 Mnkr.

Prognosen för lokalvård visar på ett
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Driftsredovisning (netto)
Utfall

Ack budget

Avvikelse

Helårsprognos

Budget
helår

Budgetavvikelse helår

0,6

0,2

-0,4

1,0

0,5

-0,5

12,2

15,4

3,2

30,7

30,8

0,1

Parkverksamhet

2,3

2,3

0,0

5,0

4,5

-0,5

Fritidsanläggningar

4,7

4,7

0,0

9,5

9,5

0,0

19,8

22,6

2,8

46,2

45,3

-0,9

Verksamhet
Lokalvård
Väghållning

Totalt

Investeringar
Utfall period

Helårsprognos

Budget

Budgetavvikelse
helår

Ombyggnad gata o va-anläggning
Brotorp

0,0

1,7

1,7

0,0

Dagvatten centrala LBG

0,0

1,0

1,0

0,0

GC-väg ihopbyggnad

0,0

0,2

0,3

0,1

Tillgänglighetsanpass/trafikåtgärder

0,0

0,5

0,5

0,0

Hammarskogsån, G-hyttan

0,0

0,6

0,5

-0,1

Prästbron

0,1

0,4

0,5

0,1

Reinvestering gatljus Ramsberg

0,1

1,0

1,0

0,0

Div investeringar idrott

0,1

1,5

1,5

0,0

Reinvestering lekplatser

0,1

0,5

0,5

0,0

Parkinvesteringar

0,0

0,3

0,3

0,0

Dränering 9-plan Råssvallen

0,0

0,2

0,2

0,0

Handikappanpassning badplatser

0,0

0,1

0,1

0,0

Ny värmeanläggning paviljong F-bro

0,0

0,2

0,2

0,0

Nytt kylmaskineri Bernehov

0,0

4,2

4,2

0,0

Bassängtäckning F-bro

0,0

0,4

0,4

0,0

Omläggning 7-plan Fröjevi

0,0

0,1

0,1

0,0

Lekplats Frövi

0,0

0,5

0,5

0,0

Sandupplag Ramsberg

0,0

0,1

0,1

0,0

Sandupplag Vedevåg

0,0

0,1

0,1

0,0

Skyltar

0,0

0,1

0,1

0,0

Asfalt strandpromenad Frövi

0,0

0,4

0,4

0,0

Totalt

0,4

14,1

14,2

0,1

Projektnamn
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Socialnämnd
Verksamhet
Viktiga händelser:









Ledningssystemet fortsatt ständigt
förbättringsområde som förvaltningen
fortsätter att arbeta med.
Utökning av HVB hem för
ensamkommande barn i centrala
Lindesberg.
Planering av olika
öppenvårdsverksamheten i egen regi
inom Individ och Familj.
Vård och Omsorg fortsätter arbetet
kring reducering av delade turer och
möjlighet till högre
sysselsättningsgrad.
Egen enhet för personer med psykisk
ohälsa inom Vård och Omsorg.
Validering till undersköterska för
ca 20 personal inom personlig
assistans.
Fortsatt Värdegrundsarbete både inom
Funktionsstöd och Vård och Omsorg.

Planerade förbättringsåtgärder:








Fortsatt kompetensutveckling inom
förvaltningen för att möta framtida
behov.
Fortsatt arbete kring rekrytering och
att behålla redan anställd personal,
både för socialsekreterare och
sjuksköterskor
Fortsatt arbete kring högre
sysselsättningsgrad inom Vård och
Omsorg.
Gemensam myndighetsorganisation,
biståndshandläggare och LSS
handläggare.
Nya boendeformer, utredning pågår.
Utredning kring gemensam
familjehemsorganisation i norra
länsdelen.



Nyckelfri hemtjänst.

Efter sex månader redovisar nämnden en
negativ avvikelse med 8,2 Mnkr. Vid årets
slut prognostiseras en negativ avvikelse med
11,9 Mnkr.
Funktionsstöd redovisar en negativ avvikelse
efter sex månader på 3,2 Mnkr och
prognostiserar en negativ avvikelse med 3,0
Mnkr vid årets slut. Den främsta orsaken är
att extra resurs på gruppboenden, antalet
ärenden är fler inom LSS, LASS än
budgeterat samt att externa placeringar för
barn- och ungdomar är fler än budget.
Individ och familj redovisar en negativ
avvikelse efter sex månader med 2,3 Mnkr
och prognosen på helåret är -4,4 Mnkr.
Verksamheten ensamkommande barn
redovisar på + 3,0 Mnkr vid delåret och
prognosen är + 3,5 Mnkr och det beror på att
alla verksamheter inte påbörjats som
planerat..
Externa placeringar och familjehem för barn
och unga och vuxna är de verksamheter som
har störst avvikelse med - 5,9 Mnkr. Vid årets
slut prognostiseras negativ avvikelse med 7,5
Mnkr. Den huvudsakliga orsaken är ökat antal
placeringar under året mot budgeterade
medel.
Vård och omsorg redovisar en negativ
avvikelse för delåret med 2,7 Mnkr och
prognosen är - 4,5 Mnkr för helåret. De
största avvikelserna avser mycket sjukdom i
början på året och samt behov av extra resurs
inom hemtjänsten.
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Driftsredovisning
Utfall

Ack budget

Avvikelse

Helårsprognos

Budget
helår

Budgetavvikelse helår

Administration

5,1

5,1

0,0

10,2

10,2

0,0

Funktionsstöd

65,6

62,4

– 3,2

131,9

128,9

– 3,0

Individ och
familj

41,7

39,4

– 2,3

83,5

79,2

– 4,4

Vård och
omsorg

130,2

127,5

– 2,7

269,0

264,5

– 4,5

Totalt

242,6

234,4

– 8,2

494,6

482,8

– 11,9

Verksamhet

Måluppfyllelse
Målområde: Kommunal ekonomi, organisation och näringsliv
Kommunal ekonomi i balans och effektivt resursutnyttjande.
Nämndens mål

Senaste kommentar

Indikatorer

Måluppfyllelse

Utifrån tilldelade
budgetramar anpassa
resurserna till behoven

Förvaltningen har överskridit tilldelad
budgetram, orsaken är främst externa
placeringar inom barn och unga men även
vuxenplaceringar. Funktionsstöd har ökade
kostnader inom personsonlig assistans, ökat
antal individer med beviljade beslut.
Förvaltningen arbetar med åtgärder för att
reducera underskottet. Målet kan bli svårt att
uppnå.

Nettokostnaden får
inte överstiga 100 %
av tilldelad budget

96 %
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Medborgarna upplever bra service med kvalité.
Nämndens mål

Den enskilde ska
uppleva att
tillgängligheten är hög

Kompetensen inom
socialförvaltningens
verksamheter ska
bibehållas och stärkas

Senaste kommentar

De flesta av indikatorerna för detta mål mäts
av på helårsbasis. Inom funktionsstöds
verksamhet har tillgänglighet via telefon och
mejl för våra medborgare aktivt diskuterats
under 2016 och vi förväntas nå ett gott
resultat. I förvaltningens verksamheter pågår
arbetet med värdegrund och förhållningssätt är
enligt plan. Etik och bemötande diskuteras
kontinuerligt på arbetsplatsträffar men också i
det dagliga arbetet ute i verksamheterna.
Utredningstiden för barn och unga visar att vi
fortfarande håller oss inom den lagstadgade 4månadersgränsen när det gäller
barnavårdsutredningar. Enheten har ett mycket
högt ärendeinflöde och har fortfarande
svårigheter med för lite bemanning. Målvärdet
på 70 dagar bedöms bli svårt att uppnå. Det
finns inget specifikt värde i att generellt korta
utredningstiderna. Uppgifter måste samlas in
för att socialnämnden ska kunna göra en
adekvat bedömning.

Målet med kompetenshöjning kommer delvis
att nås under året då validering av personal
pågår under året. 20 personal är under
validering och ytterligare 20 personal planeras
in under hösten för att validera. Andelen
stödassistenter/skötare och personliga
assistenter kommer med stor sannolikhet nå
målet vid årets slut.
Gällande personalomsättningen är resultatet
för socialsekreterare bra efter första halvåret.
Dock har individ och familj fortsatta
svårigheter med att rekrytera till
socialsekreterartjänsterna. Till hösten 2016
planeras utbildningstillfällen dels för samtliga
i enheten dels planeras utbildningsinsats
specifikt för socialsekreterarna inom barn och
unga samt ensamkommande barn.
Gällande sjuksköterskor kommer målvärdet
inte att uppnås då personalomsättningen redan
under första halvåret varit högre än målvärdet
för helåret. Förändringar har gjorts inom

Indikatorer

Måluppfyllelse

90 % av medborgarna
som skickar in en
enkel fråga via e-post
får svar inom två
arbetsdagar
75 % av medborgarna
som tar kontakt med
socialförvaltningen
via telefon får ett
direkt svar på en enkel
fråga
Medelvärde för
väntetid i antal dagar
från ansökningsdatum
till erbjudet
inflyttningsdatum till
särskilt boende ska
inte överstiga 60
dagar.
Medelvärde för
utredningstid i antal
dagar från påbörjad
utredning till avslutad
utredning inom barn
och ungdom 0-20 år
ska ej överstiga 70
dagar

65,71 %

Andelen
undersköterskor ska
öka med 5 %

0%

Andelen
stödassistenter/skötare
ska öka med 3 %

0%

Andelen personliga
assistenter ska öka
med 5 %

-140 %

Andelen delade turer
ska minska med 20 %
Personalomsättningen
inom yrkesgruppen
sjuksköterskor ska
inte överstiga 10 %

200 %

Personalomsättningen
inom yrkesgruppen
socialsekreterare ska
inte överstiga 10 %

100 %
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Nämndens mål

Senaste kommentar

Indikatorer

Måluppfyllelse

sjuksköterskeorganisationen kring bland annat
schemaläggning och delaktighet vilket gör att
omsättningen på sjuksköterskor bedöms
minska till andra halvåret 2016. Arbete för att
förbättra förutsättningarna för
sjuksköterskorna fortgår.
Totalt sett bedöms målet delvis uppnås till
årets slut.

Lägsta
sysselsättningsgrad 75
% ska erbjudas till alla
undersköterskor
(dagpersonal) inom
Vård och Omsorg

100 %

År 2014 ska 90
procent av
medborgarna som tar
kontakt få svar på en
enkel e-postfråga
inom två arbetsdagar.
År 2014 ska 90
procent av
medborgarna som tar
kontakt med
kommunen via telefon
uppleva ett gott
bemötande.
År 2014 ska andelen
lyckade kontakter med
kommunen via telefon
få direkt svar på en
enkel fråga vara 75
procent.

Målområde: Attraktivitet och infrastruktur
Attraktiva boendealternativ som passar alla grupper finns både i stad och på landsbygd.
Nämndens mål

Tillhandahålla
boendelaternativ som
passar inom
socialnämndens
områden

Senaste kommentar

Under första halvan av 2016 öppnades ett nytt
HVB-hem för ensamkommande barn i
centrala Lindesberg. Ett boende för äldre med
psykisk ohälsa har öppnats inom vård och
omsorg. Indikatorerna för målet mäts av på
helårsbasis. Målet bedöms uppnås under 2016.

Indikatorer

Måluppfyllelse

En enhet för äldre
med psykisk ohälsa
ska öppnas 2016
En enhet med
asylplatser samt
platser för permanent
uppehållstillstånd för
ensamkommande barn
ska öppnas under
2016
40 stycken nya
lägenheter per år i
Lindesberg och Frövi
(små- och
flerbostadshus) fram
till och med år 2016.
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Nämndens mål

Senaste kommentar

Indikatorer

Måluppfyllelse

Fram till år 2016 ska
Lindesbergs kommun
ökat sin befolkning
med 150 personer per
år från och med 201212-31.

99,07 %

Målområde: Demokrati, integration och internationella kontakter
Kommuninvånarna har möjlighet att påverka sin tillvaro.
Nämndens mål

Vi ska skapa
delaktighet och ge
medborgarna
möjlighet att påverka
och ta ansvar

Senaste kommentar

Målet bedöms delvis uppnås under 2016.
När det gäller barns och ungas dokumenterade
delaktighet ingår det i metoden BBIC att
barnen ska vara delaktigta, de ska vara
delaktiga i upprättandet av utredningsplan
samt tillfrågas under utredningen. I samtliga
ärenden (om inte barnen är mycket små, har
svårigheter eller vägrar tala med
socialsekreterare) så är barnen delaktiga. I
samtliga utredningar avseende
ensamkommande barn är barnen
dokumenterat delaktiga.
Inom funktionsstöds verksamhet finns
fungerande brukarråd. Gällande
delaktighetsmodellen Slingan kommer
målvärdet för 2016 bli svårt att uppnå då
verksamheten behöver utbilda fler vägledare.
En plan finns för detta och under hösten och
våren 2017 förväntas utbildning starta. Arbete
med genomförandeplaner pågår och kommer
fortsätta under hösten med förhoppning att
uppnå målvärdet.
Målvärdet för genomförandeplaner inom vård
och omsorg uppnås inte första halvåret 2016.
Arbete pågår och målvärdet bedöms kunna
uppnås till årsskiftet.

Indikatorer

Måluppfyllelse

Delaktighetsmodellen
"Slingan" ska 2
gånger/år och
verksamhet användas
inom funktionsstöd

20 %

Andelen personer med
aktuell
genomförandeplan
inom funktionsstöd
ska vara minst 95 %

72,23 %

Andelen personer i
ordinärt boende med
hemtjänst (ej enbart
larm och/eller
matlåda) med aktuell
genomförandeplan ska
vara minst 90 %

70,22 %

Andelen personer med
hemtjänst (ej enbart
larm och/eller
matlåda) som varit
delaktiga i att utforma
sin genomförandeplan
ska vara minst 90 %

85,19 %

Andelen personer i
permanent särskilt
boende och
kortidsboende med
aktuell
genomförandeplan ska
vara minst 90 %

87,33 %

Andelen personer i
permanent särskilt
boende och
korttidsboende som
varit delaktiga i att
utforma sin
genomförandeplan ska
vara minst 90 %

49,17 %
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Nämndens mål

Senaste kommentar

Indikatorer

Måluppfyllelse

I minst 75 % av
utredningarna ska
barnets delaktighet
vara dokumenterad

Lindesbergs kommun har en etnisk och kulturell mångfald där alla människor är en aktiv del
av det lokala samhället.
Nämndens mål

Socialnämnden ska
verka för att främja
integrationen för
ensamkommande barn
i kommunens egna
boenden

Senaste kommentar

Indikatorer

Måluppfyllelse

Samtliga ungdomar inom kommunens HVBverksamhet har fått information om
föreningslivet. Dock är informationen
bristfällig vad gäller
familjehem/släktingplaceringar.

100 % av de
ensamkommande
barnen ska aktivt ha
fått information om
föreningslivet i
kommunen inom 6
månader efter
ankomst till
kommunens boende.

100 %

Lindesbergs kommun
är bland de 50 bästa
kommunerna i
nationell
integrationsrankning
år 2016.

Målområde: Miljö och folkhälsa
Lindesbergs kommun är ett föredöme i planering och förverkligande av det hållbara
samhället.
Nämndens mål

Senaste kommentar

Indikatorer

Socialnämnden ska
verka för minskad
miljöpåverkan genom
att reducera
bilanvändningen inom
hemtjänsten

Indikatorn för målet mäts av på helårsbasis.
Inom vård och omsorg arbetas fortlöpande
med att reducera bilkörningen i hemtjänsten.
Detta är dock svårt att påverka i någon större
skala. Vad som däremot kommer att reducera
milantalet är införandet av "nyckelfri
hemtjänst" vilket är under planering. Ett
pilotprojekt förväntas komma igång i slutet av
2016 eller i början av 2017. Några större
effekter kommer därmed antagligen först
2018.

Milantalet ska minska
med 5 %

Måluppfyllelse

Andelen kvinnor och
män med god eller
mycket god
självskattad hälsa ska
vara över 75 procent
år 2016.
Andelen miljöbilar,
enligt nationell
miljöbilsdefinition, i
kommunens
organisation ska vara
100 procent år 2016.
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Barn- och utbildningsnämnd
Verksamhet
kostnadsökningen finansieras under året.

Barn- och utbildningsnämndens
budgetansvariga har tillsammans en budget i
balans för 2016:

- Utökade insatser i tidig ålder genom riktade
statsbidrag, såsom lågstadiesatsningen och
statligt stöd för att mindre barngrupper.

Sammanfattningsvis är det positivt att det
ökade barnantalet i förskolan och det ökade
elevantalet i både grundskolan och
gymnasieskolan har lyckats finansierats inom
angiven budgetram.

- Riktade insatser mot våra tre
högstadieskolor (7-9).
- Ett strategiskt arbete via den centrala
elevhälsan på öka närvaron i skolan
- Mer studiehandling på modersmål för
nyanlända.

Till verksamheter har olika statligt riktade
statsbidrag gett verksamheter möjligheter till
utbyggnad och utveckling.

Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet
och uppföljningar studieresultat kommer att
utvecklas under året och kommer att på sikt
ge ökad måluppfyllelse för våra barn och
elever.

Elevernas behörighet till gymnasiet är för
lågt. Ytterligare insatser måste genomföras
redan till hösten 2016, och så sker också.
Enligt ekonomiska beräkningar kan den

Driftsredovisning (netto)
Verksamhet

Utfall

Ack budget

Avvikelse

Helårsprognos

Budget
helår

Budgetavvikelse helår

Grundskola

103,5

108,4

4,9

219,5

219,5

0

Förskola

59,1

63,1

4,1

126,2

126,2

0

Gymnasieskola

57,6

60,8

3,2

121,2

121,5

0,3

Gemensam
verksamhet

18,8

20,3

1,5

41,1

41,1

0

Fritidshem

9,4

9,3

-0,1

18,7

18,7

0

Central verksamhet

8,5

9,7

1,2

19,4

19,4

0

Särskola

4,9

4,6

-0,3

9,5

9,3

-0,2

Kulturskola

3,7

3,9

0,2

8,1

7,8

-0,3

Förskoleklass

4,7

5,1

0,4

10,4

10,4

0

Gymnasiesärskola

2,0

2,4

0,4

4,7

4,9

0,2

Fritidsgård

0,3

0,7

0,4

1,3

1,3

0

272,4

288,2

15,8

580,1

580,1

0,0

Totalt
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Investeringar
Utfall period

Helårsprognos

Budget

Budgetavvikelse
helår

Gemensam verksamhet

0

0,3

0,3

0,0

Inventarier ny förskola

0,2

1,0

1,0

0,0

Inventarier grundskola

0

0,3

0,3

0,0

Undervisningsinventarier
gymnasieskola

0,1

1,6

1,6

0,0

Totalt

0,3

3,1

3,1

0,0

Projektnamn

Plan för investering 2016 följs hittills och
prognosen är att samtliga investeringsprojekt
kommer att färdigställas under sista

månaderna av året. Investeringsprojekten
består till största del av inventarier till ny- och
ombyggnationer.

Måluppfyllelse
Målområde: Kommunal ekonomi, organisation och näringsliv
Kommunal ekonomi i balans och effektivt resursutnyttjande.
Nämndens mål

Senaste kommentar

Indikatorer

Barn- och
utbildningsförvaltning
ens verksamheter har
en ekonomi i balans
och ett effektivt
resursutnyttjande.

Gymnasiesärskolan har en budgetavvikelse på
0,063 Mnkr mot budget 5,8 Mnkr. De två
verksamheterna gymnasiesärskola och
särskola i grundskolan samarbetar i mycket
och har tillsammans en budget i balans.
Fritidshem och Kulturskola är de två
verksamheterna som har störst
budgetavvikelse i % med grundskolans
budgetavvikelse på -0,6 Mnkr är en avvikelse
mot budget med -0,24 %. Bokslutet 2015 visar
en bättre ekonomi än bokslut 2014 i
jämförelse mot budget. Glädjande är att de 3
största verksamheterna grundskola, förskola
och gymnasieskola har mindre avvikelser mot
budget. Utmaningen 2016 är som störst inom
dessa verksamheter som har en växande
verksamhet inom samma budgetram.

Barn- och
utbildningsförvaltning
ens samtliga
verksamheter håller
sin budget i balans.

Måluppfyllelse
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Målområde: Trygg social utveckling och livslångt lärande
Lindesbergs kommun verkar aktivt för att minska ungdomsarbetslösheten.
Nämndens mål

Senaste kommentar

Indikatorer

Måluppfyllelse

Elever i åk. 9 som är
behöriga till ett
yrkesprogram,
kommunala skolor,
andel (%)
Barn- och
utbildningsförvaltning
ens verksamheter
bidrar till att minska
ungdomsarbetslösheten.

Indikatorerna för detta mål är olika nyckeltal i
Kolada. Dessa redovisas under hösten/vintern
2016.

Gymnasieelever med
examen eller
studiebevis inom 3 år,
kommunala skolor,
andel (%)
Gymnasieelever med
examen eller
studiebevis inom 4 år,
kommunala skolor,
andel (%)
Andelen unga vuxna,
18-24 år med
ekonomiskt bistånd
ska ligga under
Örebro läns nivå år
2016.
Ungdomsarbetslöshete
n mellan 18-24 år ska
ligga under Örebro
läns nivå år 2016

69,23 %

Indikatorer

Måluppfyllelse

Kommuninvånarna har en hög utbildningsnivå.
Nämndens mål

Barn- och
utbildningsförvaltning
ens verksamheter
bidrar till en hög
utbildningsnivå hos
kommuninvånarna.

Senaste kommentar

Indikatorerna för detta mål är i stor
utsträckning olika nyckeltal i Kolada. Dessa
redovisas under hösten/vintern 2016.
Nöjdhetsenkät till vårdnadshavare till elever i
förskola, grundskola och fritidshem hade 2016
mycket låg svarsfrekvens.

Barn i förskola som
utvecklar sådan
språkförståelse och
språklig medvetenhet
att de är förberedda
för läs-och
skrivinlärning vid
skolstarten,
kommunala förskolor,
andel (%)
Elever i åk. 3 som
bedömts uppnått
kunskapskraven i alla
ämnen, kommunala
skolor, andel (%)
Elever i åk. 6 som
uppnått
kunskapskraven i alla
ämnen, kommunala
skolor, andel (%)
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Nämndens mål

Senaste kommentar

Indikatorer

Måluppfyllelse

Elever i åk. 9 som
uppnått
kunskapskraven i alla
ämnen, kommunala
skolor, andel (%)
Elever i åk. 9,
meritvärde
kommunala skolor,
genomsnitt (16
ämnen)
Gymnasieelever som
uppnått
grundläggande
behörighet till
universitet och
högskola inom 3 år,
högskoleförberedande
program kommunala
skolor, andel (%)
Betygspoäng efter
avslutad
gymnasieutbildning,
kommunala skolor
Genomsnittlig
betygspoäng för
elever i
grundsärskolan
Andel elever i
gymnasiesärskolan
som når uppsatta
kunskapsmål.
Vårdnadshavare som
anger att deras barn
trivs i förskolan,
kommunala förskolor,
andel (%)

98 %

Vårdnadshavare som
uppger att deras barn
trivs i fritidshemmet,
kommunala
fritidshem, andel (%)

93 %

Vårdnadshavare som
uppger att deras barn
trivs i grundskolan,
kommunala skolor,
andel (%) (Åk. F-3)

94 %

Grundskoleelever som
trivs i skolan,
kommunala skolor,
andel (%) (Åk. 4-9)

90,2 %

Gymnasieelever som
trivs i skolan,
kommunala skolor,
andel (%)
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Nämndens mål

Senaste kommentar

Indikatorer

Måluppfyllelse

Vårdnadshavare som
uppger att förskolan
har en bra miljö för
utveckling och
lärande, kommunala
förskolor, andel (%)

92 %

Vårdnadshavare som
uppger att skolan har
en bra miljö för
utveckling och
lärande, kommunala
skolor, andel (%) (Åk.
F-3)

84 %

Grundskoleelever som
uppger att de har en
bra miljö på lektioner
och raster,
kommunala skolor,
andel (%) (Åk. 4-9)

86,1 %

Gymnasieelever som
uppger att de får vara
med och påverka
arbetsmiljön i skolan,
kommunala skolor,
andel (%)
Andelen
kommuninvånare med
eftergymnasial
utbildning ska ligga
på lägst 27 procent av
den totala
befolkningen 2016.

92,59 %

Bergslagens Miljö- och Byggnämnd
Verksamhet
Första halvåret har inneburit att fortsätta
arbeta både inom Bergslagens miljö- och
byggförvaltning (BMB) och i samverkan med
andra för att bli effektivare och ge bättre
service till medborgarna. Som följd av en
utredning av ytterligare samverkansområden
för BMB:s och Bergslagens kommunaltekniks
verksamheter togs politiska beslut i samtliga
samverkanskommuner i juni som bland annat
innebär namnbyte till
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen och
flytt av några tjänster och funktioner från
BMB till BKT och från socialförvaltningen i
Lindesberg till BMB från och med 1 januari
2017. Dessutom ska ett gemensamt
servicecenter för BMB och BKT startas vid

årsskiftet, så att det blir en väg in för
medborgarna.
BMB jobbar vidare med LOTS-verksamheten
som är ett samarbete med
näringslivsenheterna i
samverkanskommunerna med syfte att
förbättra servicen mot företagen och bidra till
att fler företag etablerar sig i kommunerna.
Ett resultat av arbetet, samt övrigt arbete som
pågår kopplat till service i
myndighetsutövning, visade sig när NKI
(Nöjd-Kund-Index) för Lindesbergs kommun
ökade från 63 år 2013 till 68 år 2015.
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Som en följd av ökat bostadsbyggande i
samverkanskommunerna har
handläggningstiderna på bygglov ökat och
arbete pågår för att få ner
handläggningstiderna.

byggnämnd som helhet visar på ett
nollresultat. Det som gör att Lindesbergs del
beräknas till ett underskott vid årets slut är att
bostadsanpassning beräknas att få ett
minusresultat.

När det gäller ekonomin för BMB som helhet,
visar det på ett nollresultat vid årets slut. Men
för Lindesbergs kommuns specifika delar
kommer det bli ett underskott vid årets slut
med anledning av bidragen för
bostadsanpassning.

Intäkterna för livsmedelsenheten kommer
troligen att ligga högre än budgeterat vid årets
slut på grund av att mycket extra kontrolltid
utförts under första halvåret. Detta på grund
av att många inspektioner krävt uppföljning.

Helårsprognosen för Bergslagens miljö- och

En investering av en totalstation med GPS är
gjord under året.
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Driftsredovisning (netto)
Utfall

Ack budget

Avvikelse

Helårsprognos

Budget
helår

Budgetavvikelse helår

Nämnd mm

1,1

0,9

-0,2

1,9

1,9

0,0

Mätningskontor

1,1

0,8

-0,3

1,7

1,7

0,0

Stadsarkitektkontor

0,4

0,3

-0,1

0,6

0,6

0,0

Miljkontor

2,0

2,1

0,1

4,2

4,2

0,0

Trafikenhet

0,1

0,2

0,1

0,4

0,4

0,0

Livsmedel

0,1

0,3

0,2

0,7

0,7

0,0

Lindesbergs
specifikt

2,8

1,7

-1,1

4,4

3,3

-1,1

Totalt

7,6

6,3

-1,3

13,9

12,8

-1,1

Utfall period

Helårsprognos

Budget

Budgetavvikelse
helår

GPS

0,4

0,5

0,5

0,0

Totalt

0,4

0,5

0,5

0,0

Verksamhet

Investeringar
Projektnamn

Måluppfyllelse
Målområde: Kommunal ekonomi, organisation och näringsliv
Kommunal ekonomi i balans och effektivt resursutnyttjande.
Nämndens mål

Senaste kommentar

Nämndens
verksamheter ska
arbeta på det mest
resurseffektiva sättet
för att ha en budget i
balans

Målet bedöms bli delvis uppnått under året.
Den sammantagna budgeten för nämnden
beräknas att vara i balans vid årets slut, medan
det för Lindesbergs kommuns del beräknas bli
ett underskott för bostadsanpassningsbidrag.
Effektiviteten för förvaltningens interna möten
är densamma jämfört med föregående år.
Tidssättning och uppföljning av projekt görs,
men inte alltid i tid.

Indikatorer

Måluppfyllelse

Alla interna möten på
Bergslagens Miljöoch Byggförvaltning
ska vara effektiva

95,56 %

Nämndens budget ska
vara i balans.

100 %

Alla projekt ska
tidssättas och följas
upp senast en månad
efter projektets slut

83,33 %

Måluppfyllelse

Medborgarna upplever bra service med kvalité.
Nämndens mål

Senaste kommentar

Indikatorer

BMB har en väg in för
officiell e-post som
besvaras varje dag.

Målet kan inte bedömas, då indikatorn som
målet utvärderas genom kommer att mätas
under hösten. I dagsläget får samtliga som
mejlar till förvaltningens brevlåda ett autosvar
att mejlet är mottaget, samtidigt som det går ut
en bevakning till handläggare.

Minst 95 % som
kontaktar BMB via epost ska få en första
kontakt senast
nästkommande
arbetsdag
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Nämndens mål

Senaste kommentar

Indikatorer

Måluppfyllelse

Handläggningstiden
ska vara i snitt fem
veckor för bygglov

80 %

BMB ska ha korta
handläggningstider

Målet bedöms bli helt eller delvis uppfyllt
under året. Handläggningstiden för
anmälningar enligt miljöbalken uppfylls,
medan handläggningstider för bygglov ännu
inte uppfylls. En anledning till det är en ökad
ärendemängd på grund av att fler vill bygga i
samverkanskommunerna. Åtgärder vidtas för
att få ner handläggningstiderna under hösten.

Samtliga anmälningar
enligt miljöbalken ska
besvaras inom max
sex veckor

100 %

Alla avdelningar på
BMB ska vara nåbara
via telefon.

Målet kan inte bedömas, då indikatorn som
målet utvärderas genom kommer att mätas
under hösten. Ambitionen är att
servicetelefoner ska finnas på samtliga enheter
inom förvaltningen så att det alltid finns någon
som kan svara i telefon, men vid hög
arbetsbelastning har telefontiderna till dessa
minskats ner periodvis.

BMB:s verksamheter
ska ha en hög
servicenivå

Målet går inte att bedömas utifrån de
beslutade indikatorerna, då dessa inte går att
mäta på ett bra sätt. Effekten kan till viss del
mätas genom den löpande
Insiktsundersökningen som mäter företagares
och privatpersoners nöjdhet med kommunens
myndighetsutövning utifrån en rad
servicefaktorer. För nämndens del innefattas
områdena bygglov, livsmedelskontroll och
miljö- och hälsoskydd. Under år 2015 deltog
endast Lindesbergs kommuns ärenden, medan
samtliga samverkanskommuner deltar för år
2016.
Nöjdheten för år 2015 visade på ett bra
resultat med en NKI (nöjd-kund-index) på
totalt 68, vilket är en ökning från föregående
mätning. BMB:s ärenden ligger på ungefär
samma nivå. Det första halvåret 2016 visar på
en förbättring för både samtliga ärenden och
för BMB:s ärenden. Arbetet med LOTSverksamheten med ökad samverkan med
samverkanskommunernas näringslivsenheter
kan ha bidragit till det förbättrade resultatet,
tillsammans med övrigt arbete som pågår
kopplat till service i myndighetsutövning,

Minst 75 procent av
de som ringer ska få
svar på en enkel fråga.

All information och
alla beslut som
skickas från BMB, ska
vara enkla, tydliga och
lätta att förstå

Vi ska ha ett
strukturerat arbetssätt
för
omvärldsbevakning
inom respektive
arbetsområde

År 2014 ska 90
procent av
medborgarna som tar
kontakt få svar på en
enkel e-postfråga
inom två arbetsdagar.
År 2014 ska 90
procent av
medborgarna som tar
kontakt med
kommunen via telefon
uppleva ett gott
bemötande.
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Nämndens mål

Senaste kommentar

Indikatorer

Måluppfyllelse

År 2014 ska andelen
lyckade kontakter med
kommunen via telefon
få direkt svar på en
enkel fråga vara 75
procent.
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Målområde: Attraktivitet och infrastruktur
Lediga och attraktiva tomter för boende, handel och industri finns tillgängliga i hela
kommunen.
Nämndens mål

Senaste kommentar

Indikatorer

Måluppfyllelse

BMB ska arbeta
offensivt och planera i
förväg med att ta fram
områden för
villabebyggelse,
lägenheter och mark
för industriändamål

Målet bedöms bli helt eller delvis uppfyllt
under året. Indikatorerna som målet utvärderas
genom är något svåra att mäta, men
planberedskap för villabebyggelse och
lägenheter, samt oexploaterad industrimark
inom planlagda områden finns inom
Lindesbergs kommun.

En detaljplan ska vara
klar i förväg för
villabebyggelse för
lägenheter år 2016.

100 %

Två detaljplaner för
industriändamål ska
vara färdiga år 2016.

100 %

20 stycken planlagda
och färdigställda
tomter per år för
boende, handel och
industri fram till år
2016.

Målområde: Miljö och folkhälsa
Lindesbergs kommun är ett föredöme i planering och förverkligande av det hållbara
samhället.
Nämndens mål

Senaste kommentar

Indikatorer

BMB har
planeringspersonal
som har kompetens
för att arbeta för ett
hållbart samhälle.

Målet bedöms bli uppfyllt under året. Under
hösten 2015 gjordes en plan för
kompetensutveckling för respektive fysisk
planerare som följs. Det kommer följas upp
under hösten 2016.

Samtlig
planeringspersonal
ska genomgå en
kompetensinventering
.

BMB arbetar aktivt
med planer för att
skapa hållbara
samhällen.

Målet bedöms inte uppnås under året, eller
delvis. Det har hittills under år 2016 antagits
en detaljplan i Lindesbergs kommun
(Lindesby). I den har levnadsförhållanden för
en skyddad art säkerställts.

25 % av alla
detaljplaner år 2016
ska innehålla minst
två ekosystemtjänster.

Måluppfyllelse

Andelen kvinnor och
män med god eller
mycket god
självskattad hälsa ska
vara över 75 procent
år 2016.
Andelen miljöbilar,
enligt nationell
miljöbilsdefinition, i
kommunens
organisation ska vara
100 procent år 2016.

.
.
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Revision
Ekonomi
Driftsredovisning (netto)
Utfall

Ack budget

Avvikelse

Helårsprognos

Budget
helår

Budgetavvikelse helår

Revision

0,2

0,4

0,2

0,9

0,9

0,0

Totalt

0,2

0,4

0,2

0,9

0,9

0,0

Verksamhet

Kommunala bolag
Ekonomi
För koncernen är omsättningen ca 8,5 mnkr
högre än motsvarande period förra året. Detta
beror till stor del på en ökad
försäljningsvolym i Linde Energi samt till
viss del av ökade hyresintäkter i Fastigheter i
Linde med anledning av den nyproduktion
som tagits i bruk. Till detta kommer då också
kostnadsökningar
(energikostnader/driftkostnader) i förhållande
till budget med ca 6,8 mnkr samt minskade
avskrivningar med ca 2 mnkr vilket gör att
resultatet efter finansnetto blir drygt 2 mnkr
bättre än budgeterat. Jämfört med 2015-06-30
så har omsättningen ökat med nästan 14 mnkr
medan kostnaderna inklusive
avskrivningar/nedskrivningar ökat med ca 30
mnkr. Finansnetto har minskat med ca 2,5
mnkr vilket sammantaget innebär en
resultatförsämring med ca 23,6 mnkr. En stor
del av denna resultatförsämring, 12,2 mnkr
står avskrivningar/nedskrivningar för.
Prognosen på helårsbasis med
koncernbolagens justeringar är att
omsättningen ökar med ca 6,7 mnkr medan
kostnaderna ökar med ca 5,4 mnkr. Detta
innebär en resultatförbättring gentemot
budget med ca 1,2 mnkr.
Verksamhet
Under slutet av 2015 påbörjades ett arbete
med att utforma och anpassa riktlinjer samt
policys till den nya koncernstrukturen, vilket
har fortsatt under 2016. Syftet med detta
arbete är även att ge ägaren insyn i
bolagskoncernen via det helägda
moderbolaget Linde Stadshus AB som i sin

tur har som uppdrag att sköta samordningen
och ägarstyrning gällande Linde Energi AB,
Fastigheter i Linde AB samt Besök Linde AB.
På Linde Energi har första halvåret präglats
av en relativ hög energiförsäljning. Den
främsta orsaken var den kalla inledningen av
året, vilket dock även resulterat i
tillkommande kostnader för
spetslastproduktion. Driften av bolagets
verksamheter har totalt sett gått bra utan
större kostnadskrävande störningar. Beslut har
tagits att investera i en ny biooljepanna i syfte
att ersätta fossilolja samt öka
reservkapaciteten för värmeproduktionen.
Den nya anläggningen planeras vara
färdigställd i januari 2017.
Under första halvåret har Fastigheter i Linde
AB fokus varit följande: Färdigställande av
bostadsprojektet Ålkilsbacken där inflytten i
hus 1 skedde under juni månad för att i
augusti slutföra inflytten i hus 2. Detta projekt
är det första Svanenmärkta bostadshuset i
Örebro län. Utveckling nya bostäder och
förvaltningslokaler med en tydlig ekonomisk
strategi. Utmaning en runt den växande
migrationen. Anpassa organisationen från en
rent förvaltande till en utvecklande
organisation.
Besök Linde AB har utökat personalstyrkan
med tre personer under våren, en
driftansvarig, en bokningsansavarig samt en
verksamhetschef till Badhuset Energikällan
och Stripa Gruvmiljö.
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Under våren har trycket varit stort på våra
simskolor, framförallt på simskolor för
nyanlända, vilket bidrog till att det skapades
fler simskolegrupper. Bolaget har även haft
många besökare med väldigt liten kunskap
om vatten. En uppdatering av bolagets
trivselregler har därför skett till flera olika
språk för att på ett enklare sätt kunna bemöta
och ta hand om bolagets gäster.
På Lindesbergs Arena har det varit flera
lyckade arrangemang under våren och bolaget
jobbar ständigt med att utöka och få fler
arrangemang. Det har tecknats ett avtal med
en arrangör som skall hjälpa till att anordna
en julfest för kommuninvånarna under senare
delen av 2016.
I Stripa Gruvmiljö har bolaget ingått i ett
interpretationsprojekt skapat av
Riksantikvarieämbetet i enlighet med
gruvuppdraget. Projektets uppdrag har varit
att planera, prioritera och utveckla ett
besöksmål. Bolaget har valt att utveckla en
produkt i form av en ljudupplevelse, där
bolagets besökare via ljud ska kunna få ta del
av Stripa Gruvmiljös historia.
Ekonomin är i balans och budgeten för 2016
kommer att kunna hållas.
Genomföra arbetet med att inom
bolagskoncernen revidera bolagsordningar
och ägardirektiv i syfte att Linde Stadshus AB
som moderbolag ges ett tydligare uppdrag i
styrning och uppföljning av dotterbolagen.
Utarbeta delmål med indikatorer för de
operativa dotterbolagen utifrån
utvecklingsstrategi 2017-2020, så att
uppföljning av hur bolagen bidrar till att

kommunens mål uppfylls.
Under slutet på 2015 påbörjades ett arbete
med att utforma och anpassa riktlinjer samt
policys till den nya koncernstrukturen, vilket
har fortsatt under 2016.
Syftet med detta arbete är även att ge ägaren
insyn i bolagskoncernen via det helägda
moderbolaget Linde Stadshus AB som i sin
tur har som uppdrag att sköta samordning och
ägarstyrning gällande Linde Energi AB,
Fastigheter i Linde AB samt Besök Linde AB.
Inom Linde Energi AB har det första halvåret
präglats av en relativt hög energiförsäljning.
Driften av bolagets verksamheter har totalt
sett gått bra utan större kostnadskrävande
störningar.
För Fastigheter i Linde AB har fokus under
det första halvåret har bolagets varit följande
färdigställande av bostadsprojektet
Ålkilsbacken. Detta projekt är det första
Svanenmärkta bostadshuset i Örebro län.
Vidare har arbetet med att utveckla nya
bostäder och förvaltningslokaler med en
tydlig ekonomisk strategi påbörjats.
Inom Besök Linde AB har flera lyckade
arrangemang genomförts under våren och
bolaget jobbar ständigt med att utöka och få
fler arrangemang. I Stripa Gruvmiljö har
bolaget ingått i ett interpretationsprojekt,
skapat av Riksantikvarieämbetet i enlighet
med Gruvuppdraget. Projektets uppdrag har
varit att planera, prioritera och utveckla ett
besöksmål.
Koncernens ekonomi är i balans och
helårsprognosen innebär att beslutad budget
förväntas hållas.
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4 Redovisningsprinciper
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar är i balansräkningen
upptagna till anskaffningsvärde efter avdrag
för linjär avskrivning. SKL:s
avskrivningstider är utgångspunkt för
kommunens avskrivningstider. Internräntan
har beräknats med 2,5 %.

leasetagaren vid ägarbyte. Äganderätten
övergår slutligen till leasetagaren. I enlighet
med RKR:s rek. 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.

Komponentavskrivning

Semesterlöneskuld, ferie- och uppehållslön

Planen är att under 2016 påbörja ett projekt
tillsammans med Bergslagens
Kommunalteknik för att införa
komponentavskrivning på nya investeringar
som aktiveras i anläggningsregistret.

De anställdas fordran på kommunen i form av
sparade semesterdagar och okompenserad
övertid ingår i korta skulder på balansräkningen. Ingen avstämning har skett vid
delåret, avstämning sker till årsbokslutet.

Avsättning pensioner

Skatteintäkter

Avsättningen är redovisad enligt KPA:s
beräkning och innehåller intjänad del som
överstiger 7,5 basbelopp. Den individuella
delen tom 2016-06-30 inkl. löneskatt är
bokförd som kort skuld. Löneskatten betalas
fortlöpande under 2016.

Skatteintäkterna är fr. o m år 2001
periodiserade enligt Rådet för kommunal
redovisningsrekommendation.

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.
Kommun-Bas 13
2014 infördes Kommun-Bas 13 i Lindesbergs
kommun och obligatoriskt motpartsbegrepp.
Både interna och externa transaktioner
konteras med motpart.
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.
Leasing
Leasingavtal klassificeras som ett finansiellt
leasingavtal när ekonomiska fördelar och
nackdelar överförs från leasegivaren till
Kommunfullmäktige, Delårsrapport januari-juni 2016

VA/Renhållning
Va/Renhållning är egna balansräkningsenheter. Från och med 2009 har redovisningsprinciperna ändrats. Driftresultatet som
tidigare överförts till enheternas resp. egna
kapital, men överförs från och med 2009 till
ett skuldkonto på balansräkningen avsättning
till va respektive renhållningskollektivet.
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.
Exploateringsredovisning
Under 2015 har exploateringsredovisning
avseende Vibyn, Frövi införts i kommunens
redovisning. En exploateringsfastighet har
klassats som omsättningstillgång. Två tomter
har sålts och intäkten redovisas som
verksamhetens intäkt. Anläggningsavgifterna
redovisas som förutbetald intäkt och
intäktförs över nyttjandeperioden för va66(67)

anläggningen.
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5. Uppföljning av internkontroll år 2016
Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret överlämnade den 12 september 2016 uppföljning av
internkontroll år 2016 för alla nämnder och förvaltningar.

5.1. Handlingar
Uppfoljningsrapport internkontroll januari-juni 2016.pdf (inkluderad nedan)
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1 Kommunala bolagen
Inledning
Internkontroll är en viktig del av styrningen och utvecklingen av verksamheten. Internkontroll
syftar ytterst till att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut och fastställda mål uppfylls genom
att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande interkontroll,
d.v.s. de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande uppnås:




Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm

Sammanfattning av kontrollmiljön
Processer/rutiner

Risker

Kontrollmoment

FALAB Hyresavisering

Vid utebliven avisering eller
delvis missad avisering så uteblir
intäkterna i motsvarande grad.

Avstämning så att inga aviseringar är
missade

BELAB Säkerhet

Allvarliga tillbud på badhuset

Genomgång av tillbuden så att inga
är allvarliga

LEAB Mätinsamling/debitering

Att volymer som förbrukas i
systemet ej mäts eller debiteras kan
leda till väsentligt intäktsbortfall

Kontroll att alla volymer som skall
mätas är gjorda

LEAB Säkring av kontrakterad
volym och säkerställande av
vinstmarginal enligt fastställd policy

Att väsentlig vinst i transaktioner
uteblir pga. volatilitet på
elmarknaden

Kontroll på att det inte uppstår
volatilitet

Linde Stadshus AB Uppföljning av
dotterbolagens satta mål för året

Om ingen uppföljning sker på
satta mål så blir det svårt att vidta
åtgärder för att koncernen skall
lyckas

Kontrollera att alla målen följs upp

Linde Stadshus
AB Månadsrapportering

Utebliven månadsrapportering
från dotterbolagen gör att
uppföljningen inte blir rättvisande
vilket leder till att den framåtriktande
analysen blir felaktig eller uteblir.

Avstämning så att inga
månadsrapporteringar från
dotterbolagen uteblir

FALAB Kundreskontra

Att kreditförluster uppstår p.g.a.
utebliven betalning.

Kontroll att inga betalningar har
uteblivit

FALAB Administrativa och
ekonomiska rutiner

Felaktig ekonomisk redovisning
ger en missvisande bild av ekonomin
bolaget.

Stickprov så att inga felaktigheter
har uppkommit i redovisningen

BELAB Budget uppföljning

Utebliven budget uppföljning
gör att uppföljningen inte blir
rättvisande vilket leder till att den
framåtriktande analysen blir felaktig
eller uteblir

Kontroll så att budgetuppföljning
sker

LEAB Kreditförluster på befintliga
kunder

Att kundfakturor ej blir betalda.
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Processer/rutiner

Risker

Kontrollmoment

LEAB Administrativa/ekonomiska
rutiner

Felaktig ekonomisk redovisning
ger ej rättvisande bild av ekonomin.

Kontroll så att inga felaktigheter
finns i den ekonomiska
redovisningen

LEAB Utbetalningar

Att felaktiga eller obehöriga
utbetalningar sker.

Stickprov så att inga felaktiga eller
obehöriga utbetalningar har skett

Uppföljning och testning av internkontroll
Område:

Verksamhet
Processer/rutiner:
FALAB Hyresavisering
Risker:
Vid utebliven avisering eller delvis missad avisering så uteblir intäkterna i motsvarande grad.

Kontrollmoment

Resultat

Avstämning så att inga
aviseringar är missade

Ingen avvikelse

Kommentar

Processer/rutiner:
BELAB Säkerhet
Risker:
Allvarliga tillbud på badhuset

Kontrollmoment

Resultat

Genomgång av tillbuden så att
inga är allvarliga

Ingen avvikelse

Kommentar

Processer/rutiner:
LEAB Mätinsamling/debitering
Risker:
Att volymer som förbrukas i systemet ej mäts eller debiteras kan leda till väsentligt intäktsbortfall

Kontrollmoment

Resultat

Kontroll att alla volymer som
skall mätas är gjorda

Ingen avvikelse
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Processer/rutiner:
LEAB Säkring av kontrakterad volym och säkerställande av vinstmarginal enligt
fastställd policy
Risker:
Att väsentlig vinst i transaktioner uteblir pga. volatilitet på elmarknaden

Kontrollmoment

Resultat

Kontroll på att det inte uppstår
volatilitet

Ingen avvikelse

Kommentar

Processer/rutiner:
Linde Stadshus AB Uppföljning av dotterbolagens satta mål för året
Risker:
Om ingen uppföljning sker på satta mål så blir det svårt att vidta åtgärder för att koncernen skall lyckas

Kontrollmoment
Kontrollera att alla målen följs

Resultat

Kommentar

Ingen avvikelse

upp

Område:

Personal
Område:

Ekonomi
Processer/rutiner:
Linde Stadshus AB Månadsrapportering
Risker:
Utebliven månadsrapportering från dotterbolagen gör att uppföljningen inte blir rättvisande vilket leder
till att den framåtriktande analysen blir felaktig eller uteblir.

Kontrollmoment

Resultat

Avstämning så att inga
månadsrapporteringar från
dotterbolagen uteblir

Ingen avvikelse
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Processer/rutiner:
FALAB Kundreskontra
Risker:
Att kreditförluster uppstår p.g.a. utebliven betalning.

Kontrollmoment

Resultat

Kontroll att inga betalningar har
uteblivit

Ingen avvikelse

Kommentar

Processer/rutiner:
FALAB Administrativa och ekonomiska rutiner
Risker:
Felaktig ekonomisk redovisning ger en missvisande bild av ekonomin bolaget.

Kontrollmoment

Resultat

Stickprov så att inga
felaktigheter har uppkommit i
redovisningen

Ingen avvikelse

Kommentar

Processer/rutiner:
BELAB Budget uppföljning
Risker:
Utebliven budget uppföljning gör att uppföljningen inte blir rättvisande vilket leder till att den
framåtriktande analysen blir felaktig eller uteblir

Kontrollmoment

Resultat

Kontroll så att budgetuppföljning
sker

Ingen avvikelse

Kommentar

Processer/rutiner:
LEAB Kreditförluster på befintliga kunder
Risker:
Att kundfakturor ej blir betalda.

Kontrollmoment

Resultat

Kontroll så att kundfakturor blir
betalda
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Processer/rutiner:
LEAB Administrativa/ekonomiska rutiner
Risker:
Felaktig ekonomisk redovisning ger ej rättvisande bild av ekonomin.

Kontrollmoment

Resultat

Kommentar
Följs upp på helår

Kontroll så att inga felaktigheter
finns i den ekonomiska
redovisningen

Processer/rutiner:
LEAB Utbetalningar
Risker:
Att felaktiga eller obehöriga utbetalningar sker.

Kontrollmoment

Resultat

Stickprov så att inga felaktiga
eller obehöriga utbetalningar har
skett

Kommentar
Följs upp på helår

Förslag till beslut
Uppföljningen av internkontroll för delåret 2016 överlämnas till kommunstyrelsen.

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




Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm
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Sammanfattning av kontrollmiljön
Processer/rutiner

Risker

Kontrollmoment

Avgiftshantering

Att kommunen inte debiterar för
torghandeln och vi inte får in det
intäkter vi har rätt till

Följs rutinerna gällande debitering
av torghandeln

Bidragsanställningar

Att vi inte får in det bidrag som
vi har rätt till

Att rutinerna för sökning av medel
för de bidragsansällda inte följs eller
fungerar

Att personal blir sjukskriven

Att personalen uppmanar låntagare
att använda
självbetjäningsautomaten, och att det
ökar

Arbetsmiljö

Kontanthantering

Att kontanter försvinner till
obehörig person

Att rutinerna för kontanthantering
följs och säkerställs på biblioteken

Uppföljning och testning av internkontroll
Område:

Verksamhet
Processer/rutiner:
Avgiftshantering
Risker:
Att kommunen inte debiterar för torghandeln och vi inte får in det intäkter vi har rätt till

Vad kan gå fel
Missar intäkter, att rutinen inte är tydlig och inte följs
Kontrollmoment

Resultat

Kommentar

Följs rutinerna gällande
debitering av torghandeln

Ingen avvikelse

Som ett steg mot en enklare
hantering så tog fullmäktige beslut
om ny taxa och avgifter som är mer
lättförståerliga än de gamla. Syftet är
att säkerställa att kunden förstår
reglerna och priserna. I övrigt inga
avvikelser.

Område:

Personal
Processer/rutiner:
Bidragsanställningar
Risker:
Att vi inte får in det bidrag som vi har rätt till
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Kontrollmoment

Resultat

Kommentar
Följ upp på helår

Att rutinerna för sökning av
medel för de bidragsansällda inte
följs eller fungerar

Processer/rutiner:
Arbetsmiljö
Risker:
Att personal blir sjukskriven

Kontrollmoment

Resultat

Kommentar

Att personalen uppmanar
låntagare att använda
självbetjäningsautomaten, och att det
ökar

Mindre avvikelse

48 % av utlånen och 64 % av
återlämningen är i
självbetjäningsautomaterna.
Resultatet från 2015 var 40 % av
utlånen och 53 % av återlämningen i
självbetjäningsautomaterna.
Användandet har alltså ökat, men
fler åtgärder behövs för att öka
takten av användandet av
självbetjäningsautomaterna.

Åtgärder

Status

Slutdatum

Öka användandet genom att
frågan tas upp på nytt på APT.

Ej påbörjad

2016-1231

Kommentar

Område:

Ekonomi
Processer/rutiner:
Kontanthantering
Risker:
Att kontanter försvinner till obehörig person

Kontrollmoment

Resultat

Kommentar

Att rutinerna för
kontanthantering följs och säkerställs
på biblioteken

Mindre avvikelse

Rutinen att besökare alltid uppmanas
betala med kort följs fortfarande inte
helt.

Åtgärder

Status

Slutdatum

Hur rutinerna följs upp
kontrolleras två gånger per år.

Ej påbörjad

2017-0210
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Slutsatser av uppföljning
I de fall där det har funnits avvikelse har åtgärd planerats och lagts in och kommer att genomföras
under halvår 2 2016.

Förslag till beslut
Uppföljningen av internkontroll för delåret 2016 överlämnas till kommunstyrelsen.

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




Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm

Sammanfattning av kontrollmiljön
Processer/rutiner

Risker

Kontrollmoment

Inköp

Att målen inte uppfylls och
kostnaderna ökar

Att förvaltningarna följer riktlinjerna
för hållbar upphandling

Att avtalen inte följs och
kostnaderna ökar

Att ramavtal och rutiner gällande
kemtekniska varor följs

Att ramavtal inte följs och
kostnaderna ökar

Att ramavtal och rutiner gällande
kontorsmaterial följs

Dagliga rutiner inom IT

Att de dagliga rutinerna inte
genomförs eller dokumenteras enligt
rutinlistan

Fungerar de dagliga rutinerna och
dokumenteras dessa

Test återläsning av backup

Att backup inte fungerar för våra
IT-system

En fil från slumpmässigt valt system
återläses

Kontroll av inaktiva
inloggningskonton

Att personer som har slutat i
kommunen har tillgång till
kommunens servrar samt att
kommunen betalar för mycket
licenskostnader

Kontroll av inloggningskonton

Svarstider i kommunväxeln

Att svarstiderna blir långa

Mätning av svarstid

Hantering av egenkontroll

Att personer som äter maten kan
bli matförgiftade

Att rutinen gällande egenkontroll
följs

Anställningsavtal

Att anställningsavtalet blir
felregistrerat och att felaktig lön
utbetalas eller felaktig LAS
registrering

Att skriftliga anställningsavtal
registreras korrekt i Pa/lönesystemet
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Processer/rutiner

Risker

Kontrollmoment

Löneskuld

Att löneskuld uppstår på grund
av handlingar inte skickas in i tid
alternativt frånvaro beviljas av chef i
självservice försent

Att kontrollera förekomst av
löneskuld

Legitimation

Att legitimation saknas för
tillsvidareanställda lärare.

Att kontrollera att tillsvidareanställd
lärare har legitimation

Hantering av förlorad arbetsförtjänst
för politiker

Att felaktiga belopp utbetalas för
förlorad arbetsförtjänst

Att rätt belopp är utbetalt

Utbildningsplaner

Att personalen inte har
kunskaper om regler och nyheter
gällande hantering av livsmedel, som
då kan leda till att personer som äter
maten blir sjuka

Har utbildningsplanen för de
anställda följts

Behörighet och attestförteckning

Att för bred attest intervall är
inlagt i ekonomisystemet för
beslutattestanter

Att rätt attestintervall är lagt i
ekonomisystemet utifrån sitt
ansvarområde

Fakturahantering vid representation,
kurser och konferenser

Att gällande lagstiftning,
skatteverkets regler och kommunens
internkontrollreglemente inte följs

Att deltagare, syfte och kurs finns
bifogat på fakturor som avser
representation, kurser och
konferenser

Egna ersättningar för kommunchef

Att kommunchefen attesterar
egna ersättningar

Att kommunchefen inte har attesterat
egna ersättningar

Uppföljning och testning av internkontroll
Område:

Verksamhet
Processer/rutiner:
Inköp
Risker:
Att målen inte uppfylls och kostnaderna ökar

Kontrollmoment

Resultat

Kommentar

Att förvaltningarna följer
riktlinjerna för hållbar upphandling

Inte kontrollerat

Det har inte skett någon kontroll på
halvåret, den kommer att ske på
helåret. Det har tillsatts en
inköpsgrupp under första halvåret
där samtliga förvaltningar ingår, där
kommunens upphandlare är
sammankallade.
De kommer att jobba med dessa
frågor, så att riktlinjerna följs på rätt
sätt.
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Risker:
Att avtalen inte följs och kostnaderna ökar

Kontrollmoment

Resultat

Att ramavtal och rutiner gällande
kemtekniska varor följs

Ingen avvikelse

Kommentar

Risker:
Att ramavtal inte följs och kostnaderna ökar

Kontrollmoment

Resultat

Att ramavtal och rutiner gällande
kontorsmaterial följs

Ingen avvikelse

Kommentar

Processer/rutiner:
Dagliga rutiner inom IT
Risker:
Att de dagliga rutinerna inte genomförs eller dokumenteras enligt rutinlistan

Kontrollmoment

Resultat

Kommentar

Fungerar de dagliga rutinerna
och dokumenteras dessa

Ingen avvikelse

Rutinlista kontrollerad. Inga
betydande avvikelser fanns

Processer/rutiner:
Test återläsning av backup
Risker:
Att backup inte fungerar för våra IT-system

Kontrollmoment

Resultat

Kommentar
Kontrollen utförs på helår.

En fil från slumpmässigt valt
system återläses

Processer/rutiner:
Kontroll av inaktiva inloggningskonton
Risker:
Att personer som har slutat i kommunen har tillgång till kommunens servrar samt att kommunen betalar
för mycket licenskostnader

Kontrollmoment

Resultat

Kontroll av inloggningskonton
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Processer/rutiner:
Svarstider i kommunväxeln
Risker:
Att svarstiderna blir långa

Kontrollmoment

Resultat

Kommentar
Kontrolleras på helår.

Mätning av svarstid

Processer/rutiner:
Hantering av egenkontroll
Risker:
Att personer som äter maten kan bli matförgiftade

Kontrollmoment

Resultat

Kommentar
Kontrolleras på helår.

Att rutinen gällande egenkontroll
följs

Område:

Personal
Processer/rutiner:
Anställningsavtal
Risker:
Att anställningsavtalet blir felregistrerat och att felaktig lön utbetalas eller felaktig LAS registrering

Kontrollmoment

Resultat

Kommentar

Att skriftliga anställningsavtal
registreras korrekt i Pa/lönesystemet

Inte kontrollerat

Kontrolleras bara vid helår.

Processer/rutiner:
Löneskuld
Risker:
Att löneskuld uppstår på grund av handlingar inte skickas in i tid alternativt frånvaro beviljas av chef i
självservice försent

Kontrollmoment

Resultat

Att kontrollera förekomst av
löneskuld
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Åtgärder

Status

Slutdatum

Tidigarelägga stoppdatum

Pågående

2016-1231

Kommentar

Processer/rutiner:
Legitimation
Risker:
Att legitimation saknas för tillsvidareanställda lärare.

Vad kan gå fel
Legitimation är ett krav enlig skollagen för självständigt ansvar för undervisning och beslut om
betyg
Kontrollmoment

Resultat

Kommentar

Att kontrollera att
tillsvidareanställd lärare har
legitimation

Mindre avvikelse

Vid uppföljning halvår 2016 saknade
2 % av lärare och förskolelärare
legitimation.

Åtgärder

Status

Slutdatum

Uppföljning

Försenad

2016-0630

Kommentar

Processer/rutiner:
Hantering av förlorad arbetsförtjänst för politiker
Risker:
Att felaktiga belopp utbetalas för förlorad arbetsförtjänst

Vad kan gå fel
Felaktiga underlag för utbetalning av förlorad arbetsförtjänst
Kontrollmoment

Resultat

Kommentar

Att rätt belopp är utbetalt

Åtgärder

Status

Slutdatum

Nya rutiner för företagare

Ej påbörjad

2015-1231
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Processer/rutiner:
Utbildningsplaner
Risker:
Att personalen inte har kunskaper om regler och nyheter gällande hantering av livsmedel, som då kan
leda till att personer som äter maten blir sjuka

Kontrollmoment

Resultat

Kommentar
Kontrolleras på helår.

Har utbildningsplanen för de
anställda följts

Område:

Ekonomi
Processer/rutiner:
Behörighet och attestförteckning
Risker:
Att för bred attest intervall är inlagt i ekonomisystemet för beslutattestanter

Kontrollmoment

Resultat

Kommentar

Att rätt attestintervall är lagt i
ekonomisystemet utifrån sitt
ansvarområde

Mindre avvikelse

Kontroll av slumpmässiga
beslutattestanter har utförts. 50
stycken stickprov har granskats.
Attestförteckningen och
attestintervallet i ekonomisystemet
har kontrollerats mot varandra. Vid
granskningen har ett fel upptäckts.
En person har fått attest i
ekonomisystemet men det finns
ingen attestförteckning påskriven av
förvaltningschef. Den nya rutinen
med att "tanka" ut
attestförteckningen ur
ekonomisystemet fungerar bra. Till
2017 ska den införas på alla
förvaltningar

Åtgärder

Status

Slutdatum

Ny rutin för attestförteckning

Ej påbörjad

2015-1231

Ny rutin för attestförteckning

Pågående

2016-1231
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Processer/rutiner:
Fakturahantering vid representation, kurser och konferenser
Risker:
Att gällande lagstiftning, skatteverkets regler och kommunens internkontrollreglemente inte följs

Kontrollmoment

Resultat

Kommentar
Kontroll av representation, kurser
och konferenser görs till
årsbokslutet.

Att deltagare, syfte och kurs
finns bifogat på fakturor som avser
representation, kurser och
konferenser

Åtgärder

Status

Slutdatum

Utbildning och information

Ej påbörjad

2016-1231

Kommentar

Processer/rutiner:
Egna ersättningar för kommunchef
Risker:
Att kommunchefen attesterar egna ersättningar

Kontrollmoment

Resultat

Att kommunchefen inte har
attesterat egna ersättningar

Kommentar
Kontroll av kommunchefens egna
ersättningar görs till årsbokslutet.

Slutsatser av uppföljning
I de fall där det har funnits avvikelse har åtgärd planerats och kommer att genomföras under halvår
2 2016.

Förslag till beslut
Uppföljningen av internkontroll för delåret 2016 överlämnas till kommunstyrelsen.
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4 Socialnämnd
Inledning
Socialförvaltningen har i uppdrag att kontrollera processer/rutiner i samband med delårsbokslutet
gällande fyra av sju områden. Övriga processer/rutiner görs i samband med årsbokslut.

Sammanfattning av kontrollmiljön
Processer/rutiner

Risker

Kontrollmoment

Bidragshantering

Felaktig utbetalning av
ekonomiskt bistånd

Rutinen för handläggning av
försörjningsstöd är tillräcklig och
följs

Avgiftshantering

Felaktiga fakturaunderlag.

Att rutinen för verkställighet i
verksamhetssystemet Viva följs

Återsökningsrutiner

Att förvaltningen inte återsöker
de pengar de har rätt till från
Migrationsverket.

Att rutinen för återsökning följs

Avtalsrutiner

Att förvaltningen inte har
aktuella avtal

Att det finns rutiner för att
förvaltningen säkerställer att avtalen
är aktuella

Löne- och arvodeshantering

Felaktig utbetalning till
timvikarier inom funktionsstöd

Kontrollera att rutinen för ifyllnad av
timrapport följs från ifyllnad av
vikarier, till attest av chef

Rekvisitionshantering

Att rekvisitionen är attesterad av
person som inte är behörig

Kontrollera att alla rekvisitionsblock
inom Socialförvaltningen är
attesterade av beslutsattestant

Attesteringsrutiner

Felaktiga utbetalningar inom
försörjningsstöd

Att attestering av samlad
verifikationslista av dagens
utbetalningar sker av två personer
med behörighet
Att attestering av fakturor sker av två
olika behöriga personer

Uppföljning och testning av internkontroll
Område:

Verksamhet
Processer/rutiner:
Bidragshantering
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Risker:
Felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd

Vad kan gå fel
Rutinen från inkommen handling till utbetalning följs inte. Felaktiga underlag.
Kontrollmoment

Resultat

Kommentar
Denna kontroll följs upp på helår.

Rutinen för handläggning av
försörjningsstöd är tillräcklig och
följs

Processer/rutiner:
Avgiftshantering
Risker:
Felaktiga fakturaunderlag.

Kontrollmoment

Resultat

Kommentar

Att rutinen för verkställighet i
verksamhetssystemet Viva följs

2

Stickprov utförda inom hemtjänsten
10 stycken. En faktura är sannolikt
fel. På en faktura är det ovisst om
man fått fram exakt svar.

Processer/rutiner:
Återsökningsrutiner
Risker:
Att förvaltningen inte återsöker de pengar de har rätt till från Migrationsverket.

Vad kan gå fel
Återsökningsrutinerna avser återsökning av statliga medel när det gäller ensamkommande barn.
Kontrollmoment

Resultat

Att rutinen för återsökning följs

Kommentar
Den kontrollen sker på helåret.

Processer/rutiner:
Avtalsrutiner
Risker:
Att förvaltningen inte har aktuella avtal

Vad kan gå fel
Att avtalen inte sägs upp i tid, tillsvidare avtal inte ses över, uppföljning av avtal sker inte

Uppföljningsrapport internkontroll januari-juni 2016

18(32)

Kontrollmoment

Resultat

Kommentar

Att det finns rutiner för att
förvaltningen säkerställer att avtalen
är aktuella

Mindre avvikelse

En kontroll har gjorts på Individ och
familj gällande externa placeringar
för vuxna, barn och unga och
ensamkommmande barn.
När det gäller placeringar som avser
vuxna och ensamkommande barn där
följs avtalen. Det finns en liten
avvikelse gällande externa
placeringar för barn och unga.

Åtgärder

Status

Slutdatum

Rutiner skall införas under
hösten för att inte detta med
avtal skall missas vid
placeringar.

Ej påbörjad

2016-1231

Kommentar

Område:

Personal
Processer/rutiner:
Löne- och arvodeshantering
Risker:
Felaktig utbetalning till timvikarier inom funktionsstöd

Vad kan gå fel
Felaktigt underlag från medarbetare, felaktig kontroll och attestering av chef, felaktig utbetalning,
otillräckliga rutiner.
Kontrollmoment

Resultat

Kommentar

Kontrollera att rutinen för
ifyllnad av timrapport följs från
ifyllnad av vikarier, till attest av chef

2

Rutinen har följts när det gäller vem
som jobbar för vem och attest från
enhetschef osv. Däremot har ingen
ordinarie personal har signerat och
därmed intygat att personal har
arbetat, vilket ingår i rutinen att göra.

Område:

Ekonomi
Processer/rutiner:
Rekvisitionshantering
Risker:
Att rekvisitionen är attesterad av person som inte är behörig
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Vad kan gå fel
Reglementet för ekonomiska transaktioner inte följs. Ej behörig person handlar på rekvisition.
Kontrollmoment

Resultat

Kontrollera att alla
rekvisitionsblock inom
Socialförvaltningen är attesterade av
beslutsattestant

3

Kommentar

Totalt på Socialförvaltningen har
125 st rekvisitioner kontrollerats och
det fanns ingen avvikelse mellan
perioden 160101–160630.

Processer/rutiner:
Attesteringsrutiner
Risker:
Felaktiga utbetalningar inom försörjningsstöd

Vad kan gå fel
Felaktig utbetalning till exempelvis fel person, eller till fel summa.
Kontrollmoment

Resultat

Kommentar

Att attestering av samlad
verifikationslista av dagens
utbetalningar sker av två personer
med behörighet

Denna kontroll sker på helåret

Att attestering av fakturor sker
av två olika behöriga personer

Denna kontroll sker på helåret.

Slutsatser av uppföljning
Verksamheten Vård och omsorg kommer att arbeta vidare med att säkerställa rutinerna gällande
verkställigheten både inom särskilt boende och hemsjukvård.
Rutiner gällande kontroll av timrapporter ser till stora delar bra ut men behöver se över rutinerna
gällande signering av ordinarie personal som därmed intygar att personal har arbetat.
Ingen avvikelse har uppmärksammats vid kontrollen av 125 stycken rekvisitioner vilket tyder på att
verksamheterna följer reglementet för ekonomiska transaktioner.
En mindre avvikelse har uppmärksammats gällande att säkerställa att aktuella avtal följs.
Verksamheten kommer under hösten utarbeta tydliga riktlinjer vid placeringar så att avtal följs.

Förslag till beslut
Socialförvaltningen arbetar vidare med att verkställigheten i verksamhetssystemet genomförs på ett
korrekt sätt.
Verksamheten arbetar vidare med rutiner kring signering av ordinarie personal görs på timrapporter
för att säkerställa att personal arbetat och för vem.
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Verksamheten individ och familj utarbetar rutiner kring externa placeringar och att avtal därmed
följs.
Att uppföljningen per den sista juni lämnas till Kommunstyrelsen.

5 Barn- och utbildningsnämnd
5.1 Sammanfattning av kontrollmiljön
Processer/rutiner

Risker

Kontrollmoment

Delegationsordning

Beslut fattas utan korrekt
delegation från nämnd.

Kontroll av att delegationsordningen
följs och är ändamålsenlig

Arkivering

Dokument hanteras på ett
felaktigt sätt.

Kontroll av att
dokumenthanteringsplanen följs.

IT-säkerhet/-sårbarhet,
förvaltningens system

Brister i verksamheten samt
dokumentation.

Kontroll av tänkbara bristområden
samt genomgång av dokumentation.

Frånvarorapportering

Kontroll av rutinerna för
frånvarorapportering.

Kontroll av rutinerna för insamling
och redovisning av frånvaro.

Likabehandlingsplaner

Aktuella likabehandlingsplaner
saknas.

Kontroll av aktuella
likabehandlingsplaner.

Individärenden

Felaktiga beslut i
individärenden.

Kontroll av individärenden

Lärarlegitimation

Att nya tjänster tillsätts av lärare
utan lärarlegitimation.

Kontroll att giltig lärarlegitimation
finns på nytillsatta tjänster.

Registerkontroll

Tjänster besätts med personal
med notering i belastningsregistret.

Kontroll av belastningsregister på
nyanställda och vid förlängning av
anställning.

Uppdragshandlingar

Personal saknar undertecknade
uppdragshandlingar.

Kontroll av uppdragshandlingar.

Attestrutiner

Obehörig attesterar i kommunen.

Befintlig attestant-förteckning är
aktuell.

Interkommunala bidrag

Pengar utbetalas felaktigt till
utomstående.

Kontroll av dokumentation och
rutiner, intäkter från andra
kommuner.

Reglemente ekonomiska
transaktioner

Felaktig hantering av
rekvisitioner.

Kontroll av att reglementet följs.

Asylintäkter

Ej säkerställda intäkter.

Kontroll av att grund- och
gymnasieskolan säkerställer att
statsbidrag för asylsökande elever
återsöks.

Upphandling/inköp

Avtalsotrohet.

Kontroll av att regelverk för
upphandling följs och att
rutinbeskrivning finns och är tydlig.

Representation

Missbruk och ej regelmässigt
korrekt.
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Processer/rutiner

Risker

Kontrollmoment

Kurser och konferenser

Uppföljning saknas.

Kontroll av att orsak noteras på
fakturan för hotell och
resor samband med kurser och
konferenser.

Fristående förskolor

Felaktigt utbetalat månadsbidrag.

Månadsbidraget överensstämmer
med barnets schematid och riktlinjer.

Uppföljning och testning av internkontroll
Område:

Verksamhet
Processer/rutiner:
Delegationsordning
Risker:
Beslut fattas utan korrekt delegation från nämnd.

Kontrollmoment

Resultat

Kommentar
Följs upp på helår

Kontroll av att
delegationsordningen följs och är
ändamålsenlig

Processer/rutiner:
Arkivering
Risker:
Dokument hanteras på ett felaktigt sätt.

Vad kan gå fel
Felaktig gallring av dokument. Kan även bero på att dokument aldrig lämnas till assistent för
arkivering.
Kontrollmoment

Resultat

Kontroll av att
dokumenthanteringsplanen följs.

Kommentar
Följs upp på helår

Processer/rutiner:
IT-säkerhet/-sårbarhet, förvaltningens system
Risker:
Brister i verksamheten samt dokumentation.
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Vad kan gå fel
Brister i behörigheter, driftrutiner, säkerhetskopiering, arkivering, uppdatering av dokument, skydd
mot obehörig åtkomst, sekretess. Kontroll av dokumentation.
Kontrollmoment

Resultat

Kommentar
Följs upp på helår

Kontroll av tänkbara
bristområden samt genomgång av
dokumentation.

Processer/rutiner:
Frånvarorapportering
Risker:
Kontroll av rutinerna för frånvarorapportering.

Vad kan gå fel
Felaktig inrapportering av frånvaro.
Kontrollmoment

Resultat

Kommentar

Kontroll av rutinerna för
insamling och redovisning av
frånvaro.

Ingen avvikelse

Åtgärder har vidtagits för att
säkerställa att frånvarostatistik
sparas.

Åtgärder

Status

Slutdatum

Kommentar

Förändrade rutiner för
sammanställning och
redovisning av frånvaro

Avslutad

2016-0630

Frånvaro för grundskolan på
individnivå samlas in och
sparas månadsvis samt med en
sammanställning över läsåret.
Samma rutiner genomförs från
läsåret 2016-2017 för
gymnasiet.

Processer/rutiner:
Likabehandlingsplaner
Risker:
Aktuella likabehandlingsplaner saknas.

Vad kan gå fel
Brister i systematiska arbetsmiljöarbetet.
Kontrollmoment

Resultat

Kontroll av aktuella
likabehandlingsplaner.
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Processer/rutiner:
Individärenden
Risker:
Felaktiga beslut i individärenden.

Kontrollmoment

Resultat

Kommentar
Följs upp på helår

Kontroll av individärenden

Område:

Personal
Processer/rutiner:
Lärarlegitimation
Risker:
Att nya tjänster tillsätts av lärare utan lärarlegitimation.

Kontrollmoment

Resultat

Kommentar
Följs upp på helår

Kontroll att giltig
lärarlegitimation finns på nytillsatta
tjänster.

Processer/rutiner:
Registerkontroll
Risker:
Tjänster besätts med personal med notering i belastningsregistret.

Kontrollmoment

Resultat

Kommentar
Följs upp på helår

Kontroll av belastningsregister
på nyanställda och vid förlängning
av anställning.

Processer/rutiner:
Uppdragshandlingar
Risker:
Personal saknar undertecknade uppdragshandlingar.

Kontrollmoment

Resultat

Kontroll av uppdragshandlingar.
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Område:

Ekonomi
Processer/rutiner:
Attestrutiner
Risker:
Obehörig attesterar i kommunen.

Vad kan gå fel
Obehörig attesterar i kommunen och misstroende för kommunen ökar.
Kontrollmoment

Resultat

Kommentar

Befintlig attestant-förteckning är
aktuell.

Ingen avvikelse

Attestantförteckningen avser alla
med budgetansvar. Kontrollen är en
ögonblicksbild då nya
budgetansvariga tillkommer och
några gamla avslutar sin tjänst eller
får nya ansvarsområden. I barn- och
utbildningsförvaltningen uppdateras
förteckningen ett par gånger per år.
Förändringar däremellan sker efter
underskrift av förvaltningschef.
Detta kontrollmoment görs också
genom stickprov hos
kommunledningskontoret.
Förslag att detta moment därför utgår
2017 hos barn- och
utbildningsförvaltningen för att
återkomma om ett par år. Detta för
att säkerställa att rutinen fortfarande
fungerar inom barn- och
utbildningsförvaltningen.

Processer/rutiner:
Interkommunala bidrag
Risker:
Pengar utbetalas felaktigt till utomstående.

Vad kan gå fel
Eleven är inte folkbokförd i Lindesbergs kommun. Felaktigt bidrag betalas ut.
Kontrollmoment

Resultat

Kontroll av dokumentation och
rutiner, intäkter från andra
kommuner.
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Processer/rutiner:
Reglemente ekonomiska transaktioner
Risker:
Felaktig hantering av rekvisitioner.

Vad kan gå fel
Beloppsgränsen överskrids. Misstroende för kommunens sätt att hantera skattepengar. Annan än
beslutsattestant skriver under. Rekvisitionen har inga begränsningar - stora kostnader. Ett osunt
köpbeteende.
Kontrollmoment

Resultat

Kommentar
Följs upp på helår

Kontroll av att reglementet följs.

Processer/rutiner:
Asylintäkter
Risker:
Ej säkerställda intäkter.

Vad kan gå fel
Miss att söka för en eller flera i grundersättning. Extraordinära kostnader söks ej.
Kontrollmoment

Resultat

Kommentar
Följs upp på helår

Kontroll av att grund- och
gymnasieskolan säkerställer att
statsbidrag för asylsökande elever
återsöks.

Processer/rutiner:
Upphandling/inköp
Risker:
Avtalsotrohet.

Vad kan gå fel
Okunskap kring slutna avtal. Köp av annan, kan medföra sanktioner. Sämre förhandling med lev
kommande avtal. Rabattsystem kanske inte gynnar det enskilda budgetansvaret men ger effekt totalt
i kommunens ekonomi.
Kontrollmoment

Resultat

Kontroll av att regelverk för
upphandling följs och att
rutinbeskrivning finns och är tydlig.
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Processer/rutiner:
Representation
Risker:
Missbruk och ej regelmässigt korrekt.

Vad kan gå fel
Representationsregler följs ej. Transparens i kommunal ekonomi saknas och vid externa frågor kan
ej uppgifter ges.
Kontrollmoment

Resultat

Kommentar
Följs upp på helår

Kontroll av att regler följs samt
att orsak och gäster finns noterat vid
representation.

Processer/rutiner:
Kurser och konferenser
Risker:
Uppföljning saknas.

Vad kan gå fel
Kostnader går inte att följa upp och vid frågor inte möjlighet att svara. Säkerställa att kostnaden är
kommunens samt ej gynnande av enskild.
Kontrollmoment

Resultat

Kommentar
Följs upp på helår

Kontroll av att orsak noteras på
fakturan för hotell och
resor samband med kurser och
konferenser.

Processer/rutiner:
Fristående förskolor
Risker:
Felaktigt utbetalat månadsbidrag.

Kontrollmoment

Resultat

Månadsbidraget överensstämmer
med barnets schematid och riktlinjer.

Kommentar
Följs upp på helår

Förslag till beslut
Att uppföljningen per den sista juni lämnas till Kommunstyrelsen.
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6 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd
Inledning
Intern kontroll är en viktig del av styrningen och utvecklingen av verksamheten. Intern kontroll
syftar ytterst till att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut och fastställda mål uppfylls, genom
att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll,
d.v.s. de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande uppnås:




Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
Efterlevad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

Sammanfattning av kontrollmiljön
Inför att internkontrollplanen för år 2016 antogs, gjordes riskbedömningar utifrån nämndens
verksamheter. De risker som bedömdes som mest angelägna att minimera togs med i planen och
dessa följs upp under året vid ett eller flera tillfällen. I följande redovisning framgår resultatet av
uppföljningen för första halvåret 2016.
Processer/rutiner

Risker

Kontrollmoment

Verkställighet av nämndbeslut

Beslut fattat av nämnd har inte
genomförts

Kontrollera att fattade nämndbeslut
har genomförts

Kontroll av ekonomiska
transaktioner

Att reglementet för ekonomiska
transaktioner följs

Att reglementet för ekonomiska
transaktioner följs

Inköp

Att ingå i avtal utan delegation
eller att avtalen inte följs

Kontroll att avtalen är undertecknade
av rätt person och att avtalen följs

Handläggningstider på bygglov

Handläggningstider på bygglov
följs inte.

Kontroll så att handläggningstiderna
följs

Rättssäker handläggning på bygglov
Kompetens

Rättsosäkra beslut
Brist i överföring av kompetens
när personal slutar eller långtidssjuka

Kontrollera beslut i ärenden
Att säkerställa att kompetensen hos
nyckelpersoner överförs till fler
handläggare

Kontanthantering

Handkassan stämmer inte.

Kontrollera att rutinerna för
kontanthanteringen följs

Fakturering

Bygglov faktureras inte.

Kontroll att fattade bygglovsbeslut
faktureras

Bidragsutbetalning

Fattade avgiftsbeslut inom
livsmedelsavdelningen faktureras
inte.

Kontroll att fattade avgiftsbeslut
faktureras

Uppdrag på mätningskontoret
faktureras inte

Kontrollera att uppdrag på
mätningskontoret faktureras

Överskridande av kommunens
budget för bostadsanpassningsbidrag

Kontroll av budget för
bostadsanpassningsbidrag
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Uppföljning och testning av internkontroll
Område:

Verksamhet
Processer/rutiner:
Verkställighet av nämndbeslut
Risker:
Beslut fattat av nämnd har inte genomförts

Kontrollmoment

Resultat

Kommentar

Kontrollera att fattade
nämndbeslut har genomförts

Ingen avvikelse

Ingen avvikelse har noterats i fattade
nämndbeslut för respektive enhet.

Processer/rutiner:
Kontroll av ekonomiska transaktioner
Risker:
Att reglementet för ekonomiska transaktioner följs

Kontrollmoment

Resultat

Kommentar

Att reglementet för ekonomiska
transaktioner följs

-

Inte med i internkontrollen för 2016.

Processer/rutiner:
Inköp
Risker:
Att ingå i avtal utan delegation eller att avtalen inte följs

Kontrollmoment

Resultat

Kommentar

Kontroll att avtalen är
undertecknade av rätt person och att
avtalen följs

Inte kontrollerat

Inte kontrollerat. Kontrolleras till
helårsredovisningen.
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Processer/rutiner:
Handläggningstider på bygglov
Risker:
Handläggningstider på bygglov följs inte.

Kontrollmoment

Resultat

Kommentar

Kontroll så att
handläggningstiderna följs

Mindre avvikelse

Genomsnittlig handläggningstid för
beslutade ärenden för första halvåret
2016 är ca 6 veckor, vilket visar på
en mindre avvikelse. Endast ärenden
som inkommit från 2016-01-01 har
tagits med i urvalet.

Processer/rutiner:
Rättssäker handläggning på bygglov
Risker:
Rättsosäkra beslut

Vad kan gå fel
Sökanden får olika beslut beroende på handläggare
Kontrollmoment
Kontrollera beslut i ärenden

Resultat

Kommentar

Inte kontrollerat

Inte kontrollerat. Kontrolleras till
helårsredovisningen.

Område:

Personal
Processer/rutiner:
Kompetens
Risker:
Brist i överföring av kompetens när personal slutar eller långtidssjuka

Vad kan gå fel
Tappar kompetensen när personer med nyckelkompetens slutar
Avsaknad av backup system
Kontrollmoment

Resultat

Att säkerställa att kompetensen
hos nyckelpersoner överförs till fler
handläggare

Ingen avvikelse
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Område:

Ekonomi
Processer/rutiner:
Kontanthantering
Risker:
Handkassan stämmer inte.

Kontrollmoment

Resultat

Kommentar
Inte med i internkontrollen för år
2016.

Kontrollera att rutinerna för
kontanthanteringen följs

Processer/rutiner:
Fakturering
Risker:
Bygglov faktureras inte.

Kontrollmoment

Resultat

Kommentar

Kontroll att fattade
bygglovsbeslut faktureras

Mindre avvikelse

En avvikelse har noterats och
kommer att faktureras.

Risker:
Fattade avgiftsbeslut inom livsmedelsavdelningen faktureras inte.

Kontrollmoment

Resultat

Kommentar

Kontroll att fattade avgiftsbeslut
faktureras

Mindre avvikelse

Samtliga utom två avgiftsbeslut hade
debiterats vid uppföljning. De två
som saknades har nu debiterats.

Risker:
Uppdrag på mätningskontoret faktureras inte

Kontrollmoment

Resultat

Kommentar

Kontrollera att uppdrag på
mätningskontoret faktureras

Ingen avvikelse

Alla avslutade ärenden är
fakturerade.

Processer/rutiner:
Bidragsutbetalning
Risker:
Överskridande av kommunens budget för bostadsanpassningsbidrag
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Kontrollmoment

Resultat

Kontroll av budget för
bostadsanpassningsbidrag

Kommentar
Inte med i internkontrollen för 2016.

Slutsatser av uppföljning
Att aktivt arbeta med riskerna i verksamheterna gör att kvaliteten på verksamheten förbättras.
Resultatet i uppföljningen visar att enheterna har arbetat med att minimera de risker som finns så
långt det är möjligt. I de fall mindre avvikelser rapporterats har dessa avvikelser genast åtgärdats. I
de fall ett kontrollmoment inte är kontrollerat till delårsredovisningen kommer kontroll göras till
helårsredovisningen.

Förslag till beslut
Bergslagens Miljö- och Byggnämnd godkänner halvårsuppföljningen av internkontrollplanen för
2016 och överlämnar den till kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun.
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6. Ishallen i Lindesberg
Ärendebeskrivning

Lindesbergs kommun äger fastigheten Lindesberg Brodalen 22:1 och på fastigheten finns
ägd av isplatta, omklädningsrum samt sarg exklusive publikskydd. Det bokförda värdet är
84 244 kronor.

Lindlövens IF har genom ett avtal upprättat år 1985 upplåtits att anlägga en byggnad
innefattande byggnad, läktare, publikskydd till sarg och matchklocka. Byggnaden
utgör i fastighetsregistret byggnad på ofri grund. I samband med detta beslutade
kommunfullmäktige § 29/1985 om borgensförbindelse på 1 500 000 kronor varav
1 242 914 kronor återstår per den 31 december 2015.

Kommunchefen föreslår i en tjänsteskrivelse daterad den 15 september 2016 att
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att av Lindlövens IF förvärva byggnaden
på fastigheten Brodalen 22:1, till en köpeskilling av 3 500 000 kronor enligt bilaga 1, Avtal
om förvärv av byggnad.

Finansiering av förvärvet sker genom ianspråktagande ur det egna kapitalet.

Kommunen säljer därefter hela fastigheten Brodalen 22:1 till Fastigheter i Linde AB till en
köpeskilling av 4 730 000 kronor enligt bilaga 2, Avtal om förvärv av fastighet.

Kommunen hyr därefter anläggningen till en årlig kostnad om 2 688 000 kronor enligt
bilaga 3, Hyresavtal.

Finansiering av ökade driftkostnader på 1 000 000 kronor sker genom omdisponering av
2017 års finansbudget avseende finansiella kostnader.
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Det samlade ägandet innebär ekonomisk kontroll i förhållande till nuvarande situation
med delat ägarskap och säkerställer även kontinuerligt underhåll av fastigheten. Vidare
säkerställs tillgången till en ishall för allmänheten, förskolor och skolor i kommunens
centralort.

Ishallen kommer att ligga i direkt anslutning till den planerade nya grundskolan och bildar
tillsammans med gymnasieskolan och arenahallen en enhet som är en bra förutsättning
för ett komplett idrottsgymnasium.
6.1. Handlingar
Ishallen i Lindesberg inkl. bilagor.pdf (inkluderad nedan)
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7. Bidragsansökan från Lindesbergs Tennisklubb om renovering av
befintlig tennisanläggning och nybyggnation av en paddelbana
Ärendebeskrivning

Lindesbergs Tennisklubb har ansökt om investeringsbidrag på 677 000 kr. Ansökan
omfattar renovering av föreningens tennisanläggning i Lindesberg samt en nybyggnation
av en Paddelbana. Totalkostnaden är beräknad till 2 020 000 kr.

Föreningen har sökt och blivit beviljade följande externa bidrag

Allmänna arvsfonden

648 000 kr

Örebro läns Idrottsförbund

395 000 kr

Sparbanksstiftelsen Bergslagen

100 000 kr

Föreningen finansierar 300 000 kr med egna medel varav 200 000 kr är ett nytaget lån.
Återstår att finansiera är 677 000 kr.

Fritidskonsulent Jonas Andersson inkom med en tjänsteskrivelse den 26 augusti 2016 där
det framkommer att det inte finns utrymme i budget inom föreningsbidrag att finansiera det
sökta bidraget på 677 000 kr. Det återstår ca 1 700 000 kr av avsatta medel för bidrag till
integrations projekt. Förslaget är att återföra 677 000 kr av dessa medel för att finansiera
bidraget till Lindesbergs Tennisklubb.

Förvaltningen föreslår utskottet besluta att:
•
•

Bevilja bidrag med 677 000 kr.
Att återföra 677 000 kr av avsatta medel till bidrag för integration som kan
användas till bidrag till Lindesbergs Tennisklubb.

7.1. Handlingar
Lindesbergs Tennisklubb Extra investeringsbidrag 160728(1).pdf (inkluderad nedan)
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Bidragsansökan Lindesbergs TK 160728.pdf (inkluderad nedan)
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p.2016.2760
2016-07-28
Dnr. 2016/299

Tillväxtförvaltningen
Jonas Andersson
0581-811 66
jonas.andersson@lindesberg.se

TJÄNSTESKRIVELSE

p.2016.2761
2016-08-26

2016-07-28

Dnr 2016/299

Till Tillväxtutskottet.

Bidragsansökan från Lindesbergs Tennisklubb om
renovering av befintlig tennisanläggning och nybyggnation
av en paddelbana
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår utskottet besluta att
 Bevilja bidrag med 677 000 kr.
 Att återföra 677 000 kr av avsatta medel till bidrag för
integration som kan användas till bidrag till Lindesbergs
Tennisklubb.
Ärendebeskrivning
Lindesbergs Tennisklubb har ansökt om investeringsbidrag på 677 000
kr. Ansökan omfattar renovering av föreningens tennisanläggning i
Lindesberg samt en nybyggnation av en Paddelbana. Totalkostnaden är
beräknad till 2 020 000 kr. Se bifogad bilaga.
Föreningen har sökt och blivit beviljade följande externa bidrag
Allmänna arvsfonden
Örebro läns Idrottsförbund
Sparbanksstiftelsen Bergslagen

648 000 kr
395 000 kr
100 000 kr

Föreningen finansierar 300 000 kr med egna medel varav 200 000 kr är
ett nytaget lån. Återstår att finansiera är 677 000 kr.
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
Lindesbergs Tennisklubb äger en tennishall med en bana, 3
utomhusbanor med grusunderlag samt en klubbstuga. Allt ligger på mark
som föreningen arrenderar av Lindesbergs kommun. Föreningen får
driftsbidrag av Lindesbergs kommun. 2016 fick de 50 000 kr. Tidigare
har bidraget legat kring 30 000 kr per år. Föreningen söker också
aktivitetsbidrag för barn och ungdomsverksamheten.
Föreningen har en stabil verksamhet med tennisverksamhet för alla
åldrar. De har, utifrån förutsättningarna, en bra barn- och
ungdomsverksamhet.
Anläggningen är i stort behov av renovering.

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015

2

Konsekvenser
Det finns inget utrymme i budget inom föreningsbidrag att finansiera det
sökta bidraget på 677 000 kr. Det återstår ca 1 700 000 kr av avsatta
medel för bidrag till integrations projekt. Förslaget är att återföra
677 000 kr av dessa medel för att finansiera bidraget till Lindesbergs
Tennisklubb.

Jonas Andersson
Fritidskonsulent

8. Projektdirektiv för samordning av barn- och ungdomsarbetet i
Lindesbergs kommun

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade i april 2014 att anta en ungdomspolitisk strategi som
arbetats fram av en tillfällig ungdomsberedning. I strategin finns vision samt inriktningsmål
för tre områden: Arbete/utbildning/boende, Samhörighet/fritidssysselsättning samt
Inflytande/demokrati.

Kommunstyrelsen beslutade i mars 2016 att uppdra till kommunchefen att utarbeta förslag
till modell och arbetssätt för ett aktivt arbete med implementering av barnkonventionen
och den ungdomspolitiska strategin. Folkhälsoteamet kommer att leda arbetet. Förslag
till modell och arbetssätt redovisas vid utskottet för stöd och strategis sammanträde
den 22 augusti 2016. Inför detta beslut hade kommunstyrelsens utskott för stöd och
strategi diskuterat möjligheten och strategier för att ”barnsäkra” de beslut som fattas i den
kommunala organisationen.

På uppdrag av kommunens revisorer har PWC under 2016 granskat hur barnkonventionen
beaktas och tillämpas. Revisionsfrågan var: Är kommunstyrelsens styrning och uppföljning
avseende barnkonventionen ändamålsenlig och säkerställs att barnkonventionen
beaktas och tillämpas? I den rapport som lämnades till kommunstyrelsen i maj 2016 är
revisorernas övergripande bedömning att kommunstyrelsen bör utveckla sin styrning för
att säkerställa att barnkonventionen beaktas och tillämpas. ”Det är till exempel positivt
att nämnderna redovisar sitt arbete med barnkonventionen i verksamhetsberättelsen,
dock bedömer vi att förväntningarna på vad som ska ingå i redovisningen behöver
förtydligas. Även tydligare former för dialog med barn och ungdomar behöver utvecklas.
Vi ser det som positivt att flertalet utbildningstillfällen skett och att kännedomen om
barnkonventionen ökat i kommunen sedan folkhälsoteamets projektår 2013. Sammantaget
finns ett antal förbättringsområden som tydliggörs i rapporten.”

Kommunstyrelsen kan senast den 1 oktober 2016 lämna kommentarer till granskningen
om vilka åtgärder nämnden planerar att vidta.
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Folkhälsoteamet inkom den 15 augusti 2016 med förslag till projektdirektiv för samordning
av barn- och ungdomsarbetet i Lindesbergs kommun.

Syftet med projektet är att samordna kommunens pågående och planerade barnoch ungdomsarbete för att uppnå effektivitet, samsyn, implementera ungdomspolitisk
strategi och barnkonventionen i kommunens organsation samt att uppnå goda livsvillkor,
levnadsvanor och hälsa för barn och ungdomar.

Projektet ska leverera ett samordnat arbetssätt och strategier för det samlade barn- och
ungdomsarbetet i Lindesbergs kommun.
Ett förslag till reviderad ungdomspolitisk strategi 2017-2020 ska tas fram och även
inbegripa strategier för kommunens arbete med barnkonventionen.
8.1. Handlingar
Projektdirektiv samordning barn- och ungdomsarbete förslag 160822.pdf (inkluderad
nedan)
USS beslut samordning barn och ungdom.pdf (inkluderad nedan)
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p.2016.2905
2016-08-22
Dnr 2016/287

Projektnamn
Samordning av barn och ungdomsarbetet i Lindesbergs kommun.

Projektägare
Kommunchef Christer Lenke.

1. Bakgrund, syfte, strategier och mål
1.1. Idé och bakgrund
Folkhälsoteamet genomförde 2013-2014 på uppdrag av kommunchefen projektet Barns och
ungas uppväxtvillkor, levnadsvanor och hälsa i Lindesbergs kommun. Syftet med projektet var
att skapa och implementera en långsiktig förvaltningsövergripande samverkan för att uppnå goda
livsvillkor, levandsvanor och hälsa hos barn och unga samt unga vuxna, 0 – 25 år, i Lindesbergs
kommun.
I den SWOT-analys som genomfördes med förvaltningarna om barn- och ungdomsarbetet
framkom följande:
STYRKOR
•

Stolthet

•

Hög kompetens

•

Viss samverkan

SVAGHETER
•

Brist på samverkan och samordning. (Inom förvaltningar, mellan förvaltningar, mellan kommunen och
andra myndigheter/kommuner/landsting)

•

Styrning och ledning från politiken

•

Brist på vikarier och kvalitén på vikarier, Fsk – gymn.

•

Hög arbetsbelastning

•

Brist på möten och dialog med barn och ungdomar

•

Brist på kunnande och kompetens om varandras verksamheter. Fsk – grsk – gym – vuxenutb. – meningsfull
fritid (röd tråd)

MÖJLIGHETER
•

Samverkan och samordning

•

Kunskap om varandra

•

Lokala utvecklingen och krafter. Lokal service och attraktivitet

•

Barn och ungdomar själva
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HOT
•

Ekonomi i kommunen

•

Neddragningar på personal

•

Allmänna konjunkturen

•

Bristande samverkan

•

Brist på bostäder

•

Myndigheters tolkningar av lagar och regler

Brist förelåg alltså i samsyn och samordning av kommunens barn- och ungdomsarbete och
kunskapen om varandras arbete var ofta bristfällig i förvaltningarna. Även fortsatta inventeringar
visar samma sak. Samordning av kommunens barn- och ungdomsarbete behövs.
Kommunfullmäktige beslutade i april 2014 att anta en ungdomspolitisk strategi som arbetats
fram av en tillfällig ungdomsberedning. I strategin finns vision samt inriktningsmål för tre
områden: Arbete/utbildning/boende, Samhörighet/fritidssysselsättning samt
Inflytande/demokrati.
1999 beslutade kommunstyrelsen om tillämpning av barnkonventionen i den kommunala
organisationen samt prioritering av Artikel 2, 3, 12-14 samt 28,3:e stycket.
Kommunstyrelsen beslutade i mars 2016 att uppdra till kommunchefen att utarbeta förslag till
modell och arbetssätt för ett aktivt arbete med implementering av barnkonventionen och den
ungdomspolitiska strategin. Folkhälsoteamet kommer att leda arbetet. Förslag till modell och
arbetssätt redovisas vid utskottet för stöd och strategis sammanträde den 22 augusti 2016. Inför
detta beslut hade kommunstyrelsens utskott för stöd och strategi diskuterat möjligheten och
strategier för att ”barmsäkra” de beslut som fattas i den kommunala organisationen.
På uppdrag av kommunens revisorer har PWC under 2016 granskat hur barnkonventionen
beaktas och tillämpas. Revisionsfrågan var: Är kommunstyrelsens styrning och uppföljning
avseende barnkonventionen ändamålsenlig och säkerställs att barnkonventionen beaktas och
tillämpas? I den rapport som lämnades till kommunstyrelsen i maj 2016 är revisorernas
övergripande bedömning att kommunstyrelsen bör utveckla sin styrning för att säkerställa att
barnkonventionen beaktas och tillämpas. ”Det är till exempel positivt att nämnderna redovisar
sitt arbete med barnkonventionen i verksamhetsberättelsen, dock bedömer vi att förväntningarna
på vad som ska ingå i redovisningen behöver förtydligas. Även tydligare former för dialog med
barn och ungdomar behöver utvecklas. Vi ser det som positivt att flertalet utbildningstillfällen
skett och att kännedomen om barnkonventionen ökat i kommunen sedan folkhälsoteamets
projektår 2013. Sammantaget finns ett antal förbättringsområden som tydliggörs i rapporten.”
Kommunstyrelsen kan senast den 1 oktober 2016 lämna kommentarer till granskningen om vilka
åtgärder nämnden planerar att vidta.
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Den 26 augusti 2016 genomförs en demokratidag för unga 13-25 år. Dagen är en del av den
ungdomspolitiska strategin och syftet är att skapa en årlig mötesplats för ungdomar,
tjänstepersoner och förtroendevalda där dagsaktuella och framtidsfrågor kan diskuteras.
1.2. Syfte
Syftet med projektet är att samordna kommunens pågående och planerade barn- och
ungdomsarbete för att uppnå effektivitet, samsyn, implementera ungdomspolitisk strategi och
barnkonventionen i kommunens organsation samt att uppnå goda livsvillkor, levnadsvanor och
hälsa för barn och ungdomar.
1.3. Strategier
Arbetet ska utgå från följande lokala mål och styrdokument:
Utvecklingsstrategi 2017 – 2020
Beslut ang tillämpning av barnkonventionen, kommunstyrelsen 1999
Beslut vision och inriktningsmål Ungdomspolitisk strategi, kommunfullmäktige 2014
Avtal om samverkan i lokalt folkhälsoarbete Lindesbergs kommun – Region Örebro län 2012 –
2016
Därutöver tillkommer relevanta regionala och nationella styrdokument som berör barn- och
ungdomspolitik.
1.4. Projektmål
Projektet ska leverera ett samordnat arbetssätt och strategier för det samlade barn- och
ungdomsarbetet i Lindesbergs kommun.
Ett förslag till reviderad ungdomspolitisk strategi 2017-2020 ska tas fram och även inbegripa
strategier för kommunens arbete med barnkonventionen, bland annat barn- och
ungdomsperspektiv i beslutsfattandet.
1.5. Effektmål och nyttoanalys
Kommunstyrelsen ska på ett enkelt och överskådligt sätt kunna följa utvecklingen för
kommunens barn och unga utifrån arbetssätt och inriktningsmål, kopplat till budgeterade medel.
1.6. Uppföljning
Uppföljning av projektarbetet görs två gånger per år i kommunstyrelsens utskott för stöd och
strategi.
1.7. Avgränsningar
Projektet ska utgå från pågående barn- och ungdomsarbete i Lindesbergs kommun samt gällande
mål och styrdokument
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1.8. Målgrupper
Det samlade barn- och ungdomsarbete samt reviderad ungdomspolitisk strategi samt
barnkonventionen ligger till grund för hela kommunens planering och uppföljning och gäller
därmed för samtliga nämnder, förvaltningar och kommunala bolag.

2. Leverans och utvärdering
Förslag till samordnat arbetssätt och strategier för det samlade barn- och ungdomsarbetet i
Lindesbergs kommun ska presenteras senast hösten 2017. Därefter får kommunstyrelsen ta
ställning till hur ev fortsatt projektarbete ska organiseras och genomföras.

3. Projektorganisation
3.1. Projektledare
Folkhälsoutvecklare Linda Sköldebrink, folkhälsoteamet norra Örebro län
3.2. Arbetsgrupp
Kommunens övergripande strateggrupp
3.3. Styrgrupp
Kommunchefens ledningsgrupp
3.4. Referensgrupp
Kommunstyrelsens utskott för stöd och strategi

4. Tid- och aktivitetsplan









Antagande av projektdirektiv i utskottet för stöd och strategi: 22 augusti 2016
Antagande av projektdirektiv i ledningsgruppen: 24 augusti 2016
Antagande av projektdirektiv i kommunstyrelsen: 20 september 2016
Inventering av pågående barn- och ungdomsarbete samt förslag till samordning: hösten
2016
Förslag utbildningsplaner barnkonvention och ungdomspolitik: hösten 2016
Förslag till reviderad ungdomsstrategi som inbegriper strategier för arbete med
bankonventionen: hösten 2016
Löpande arbete med samordning, utbildning, demokratidag mm: våren och hösten 2017
Avstämning och diskussion om fortsatt projektarbete: hösten 2017
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5. Budget
Projektet ryms inom befintlig budget. 2016 har folkhälsoteamet förstärkts med en tjänst,
folkhälsoutvecklare, där del av tjänsten är tänkt att arbeta med samordning av barn- och
ungdomsfrågor i Lindesbergs kommun.

6. Riskanalys
Risken är att projektet inte uppnår avsedd samordning av organisationens barn- och
ungdomsarbete. Det är upp till projektledaren att se till att projektet syfte och mål uppnås.

7. Referenser
Lindesbergs kommun, 1999. Beslut kommunstyrelsen ang tillämpning av FN:s barnkonvention.
Lindesbergs kommun, 2011. Beslut kommunstyrelsen ang Avtal om samverkan för lokalt
folkhälsoarbete mellan Hällefors kommun, Ljusnarsbergs kommun, Lindesbergs kommun, Nora
kommun och Örebro läns landsting.
Lindesbergs kommun, 2014. Beslut kommunfullmäktige ang Ungdomspolitisk Strategi
Lindesbergs kommun, 2016. Beslut kommunfullmäktige ang Utvecklingsstrategi Vision 2025. År
2017-2019
PWC, 2016. Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete utifrån FN:s barnkonvention

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1

Sammanträdesdatum

Utskottet för stöd och strategi

USS § 28

2016-08-22

Dnr. 2016/287

Projektdirektiv för samordning av barn- och
ungdomsarbetet i Lindesbergs kommun
Beslut
Utskottet för stöd och strategi föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Projektdirektiv för samordning av barn- och ungdomsarbetet i Lindesbergs
kommun daterat den 12 augusti 2016 antas.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i april 2014 att anta en ungdomspolitisk
strategi som arbetats fram av en tillfällig ungdomsberedning. I strategin
finns vision samt inriktningsmål för tre områden:
Arbete/utbildning/boende, Samhörighet/fritidssysselsättning samt
Inflytande/demokrati.
Kommunstyrelsen beslutade i mars 2016 att uppdra till kommunchefen att
utarbeta förslag till modell och arbetssätt för ett aktivt arbete med
implementering av barnkonventionen och den ungdomspolitiska strategin.
Folkhälsoteamet kommer att leda arbetet. Förslag till modell och arbetssätt
redovisas vid utskottet för stöd och strategis sammanträde den 22 augusti
2016. Inför detta beslut hade kommunstyrelsens utskott för stöd och
strategi diskuterat möjligheten och strategier för att ”barnsäkra” de beslut
som fattas i den kommunala organisationen.
På uppdrag av kommunens revisorer har PWC under 2016 granskat hur
barnkonventionen beaktas och tillämpas. Revisionsfrågan var: Är
kommunstyrelsens styrning och uppföljning avseende barnkonventionen
ändamålsenlig och säkerställs att barnkonventionen beaktas och tillämpas?
I den rapport som lämnades till kommunstyrelsen i maj 2016 är
revisorernas övergripande bedömning att kommunstyrelsen bör utveckla
sin styrning för att säkerställa att barnkonventionen beaktas och tillämpas.
”Det är till exempel positivt att nämnderna redovisar sitt arbete med
barnkonventionen i verksamhetsberättelsen, dock bedömer vi att
förväntningarna på vad som ska ingå i redovisningen behöver förtydligas.
Även tydligare former för dialog med barn och ungdomar behöver
utvecklas. Vi ser det som positivt att flertalet utbildningstillfällen skett och
att kännedomen om barnkonventionen ökat i kommunen sedan
folkhälsoteamets projektår 2013. Sammantaget finns ett antal
förbättringsområden som tydliggörs i rapporten.”
Kommunstyrelsen kan senast den 1 oktober 2016 lämna kommentarer till
granskningen om vilka åtgärder nämnden planerar att vidta.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Utskottet för stöd och strategi

2016-08-22

Folkhälsoteamet inkom den 15 augusti 2016 med förslag till projektdirektiv
för samordning av barn- och ungdomsarbetet i Lindesbergs kommun.
Syftet med projektet är att samordna kommunens pågående och planerade
barn- och ungdomsarbete för att uppnå effektivitet, samsyn, implementera
ungdomspolitisk strategi och barnkonventionen i kommunens organsation
samt att uppnå goda livsvillkor, levnadsvanor och hälsa för barn och
ungdomar.
Projektet ska leverera ett samordnat arbetssätt och strategier för det
samlade barn- och ungdomsarbetet i Lindesbergs kommun.
Ett förslag till reviderad ungdomspolitisk strategi 2017-2020 ska tas fram
och även inbegripa strategier för kommunens arbete med
barnkonventionen.

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande

9. Projektdirektiv för kostpolitiskt program

Ärendebeskrivning

Kostchef Louise Auer informerade utskottet för stöd och strategi den 11 maj 2016 om
avsaknaden av ett kostpolitiskt program i Lindesbergs kommun, som ett gemensamt
måldokument för kommunens verksamheter. Idag arbetar kostenheten efter mål och
riktlinjer, men ett kommungemensamt program att kunna hänvisa till saknas, 30 enheter
ska kunna fungera helst på samma sätt. En vägledning behövs då med mål, riktlinjer och
ansvarsfördelning. Verksamheten behöver en tydlig målsättning.

Utskottet för stöd och strategi beslutade den 11 maj 2016 att ordförande ska tillsammans
med kostchefen och stabschefen ta fram ett utkast till projektdirektiv för ett kostpolitiskt
program som ska delges utskottet innan sommaren, för att utskottet ska kunna ta ställning
till det vid sammanträdet den 22 augusti 2016.

Ett projektdirektiv inkom från kostchefen den 15 augusti 2016.

Syftet med ett kostpolitiskt program ska vara att skapa ett gemensamt förhållningssätt
till mat, måltider och måltidsmiljöer som främjar en hållbar utveckling. Det kostpolitiska
programmet ska vara ett verktyg för kvalitetssäkring för de som tillagar, hanterar och
serverar mat eller möter matgäster i sitt arbete, samt för den som fattar beslut.

Projektet förväntas komma fram till ett förslag på kostpolitiskt program för Lindesbergs
kommun som förmedlar en gemensam ståndpunkt till den mat som tillagas och serveras
i kommunen. Programmet bör vara vägledande för hur kommunen ska agera i kost- och
miljöfrågor.

Det tidigare politiskt tagna dokumentet ”Kvalitets- och servicenivå i Lindesbergs kommuns
Måltidsenhet” ersätts av det kostpolitiska programmet.
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Utskottet för stöd och strategi beslutade den 22 augusti 2016 att föreslå att
kommunstyrelsen ska besluta:

Projektdirektiv för framtagande av kostpolitiskt program daterad den 7 juli 2016 antas.
9.1. Handlingar
USS kostpolitiskt program.pdf (inkluderad nedan)
Projektdirektiv kostpolitiskt program .pdf (inkluderad nedan)
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LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1

Sammanträdesdatum

Utskottet för stöd och strategi

USS § 30

2016-08-22

Dnr. 2016/288

Projektdirektiv för framtagande av kostpolitiskt program
Beslut
Utskottet för stöd och strategi föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Projektdirektiv för framtagande av kostpolitiskt program daterad den 7 juli
2016 antas.
Ärendebeskrivning
Kostchef Louise Auer informerade utskottet för stöd och strategi den 11
maj 2016 om avsaknaden av ett kostpolitiskt program i Lindesbergs
kommun, som ett gemensamt måldokument för kommunens verksamheter.
Idag arbetar kostenheten efter mål och riktlinjer, men ett
kommungemensamt program att kunna hänvisa till saknas, 30 enheter ska
kunna fungera helst på samma sätt. En vägledning behövs då med mål,
riktlinjer och ansvarsfördelning. Verksamheten behöver en tydlig
målsättning.
Utskottet för stöd och strategi beslutade den 11 maj 2016 att ordförande ska
tillsammans med kostchefen och stabschefen ta fram ett utkast till
projektdirektiv för ett kostpolitiskt program som ska delges utskottet innan
sommaren, för att utskottet ska kunna ta ställning till det vid sammanträdet
den 22 augusti 2016.
Ett projektdirektiv inkom från kostchefen den 15 augusti 2016.
Syftet med ett kostpolitiskt program ska vara att skapa ett gemensamt
förhållningssätt till mat, måltider och måltidsmiljöer som främjar en hållbar
utveckling. Det kostpolitiska programmet ska vara ett verktyg för
kvalitetssäkring för de som tillagar, hanterar och serverar mat eller möter
matgäster i sitt arbete, samt för den som fattar beslut.
Projektet förväntas komma fram till ett förslag på kostpolitiskt program för
Lindesbergs kommun som förmedlar en gemensam ståndpunkt till den mat
som tillagas och serveras i kommunen. Programmet bör vara vägledande
för hur kommunen ska agera i kost- och miljöfrågor.
Det tidigare politiskt tagna dokumentet ”Kvalitets- och servicenivå i
Lindesbergs kommuns Måltidsenhet” ersätts av det kostpolitiska
programmet.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande

Lindesbergs kommun
Projektnamn:

Projektdirektiv

Införande av Kostpolitiskt
program
Projektägare:
Gunilla Sandgren

Datum: 2016-07-07 Dnr

1(4)

p.2016-2641
2016-08-15
Dnr 2016/288

Version: 1

Projektnamn
Införande av Kostpolitiskt program.

Projektägare
Stabschef Gunilla Sandgren.

1. Bakgrund, syfte, strategier och mål
1.1. Bakgrund
Mat, måltider och goda matvanor är en stor och viktig del i folkhälsoarbetet. Levnadsvanor och
livsstil påverkas av den miljö där människor lever och verkar: hemmet, skolan, boendet,
arbetsplatsen och fritiden, men också av människors livsvillkor som utbildning, ekonomi och
sysselsättning. Politiska beslut som syftar till att skapa stödjande miljöer och ett gemensamt
förhållningssätt, samsyn och helhetsperspektiv i kommunens verksamheter är därför nödvändiga
Riksdagens antagna proposition” Mål för folkhälsan” bör vara vägledande för kommunens
folkhälsoarbete. Det övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god
hälsa på lika villkor för hela befolkningen som definieras i elva målområden varav målområde
10 berör goda matvanor och säkra livsmedel
Vad vi äter, när vi äter och hur måltiderna serveras påverkar vår hälsa och välbefinnande både på
kort och på lång sikt. För att främja goda matvanor behövs en bred satsning på olika nivåer i
samhället där samtliga verksamheter drar åt samma håll med en gemensam målsättning.
Lindesbergs kommun har tidigare antagit dokumentet ”Kvalitets- och servicenivå för
Lindesbergs kommuns Måltidsenhet ” som kortfattat formulerar övergripande politiska mål för
kommunens Måltidsenhet. Dokumentet berör viktiga mål och ambitioner samt servicenivåer för
olika målgrupper och verksamheter.
Dokumentet berör dock inte ansvarsfördelning för matgästens måltidsupplevelse eller en
övergripande politisk viljeriktning i frågor inom området hållbar utveckling där inköp av
ekologiska råvaror samt inköp av svenska råvaror upplevs viktiga och aktuella.
1.2. Syfte
Syftet med ett Kostpolitiskt program ska vara att skapa ett gemensamt förhållningssätt till mat,
måltider och måltidsmiljöer som främjar en hållbar utveckling.
Det Kostpolitiska programmet ska vara ett verktyg för kvalitetssäkring för de som tillagar,
hanterar och serverar mat eller möter matgäster i sitt arbete, samt för den som fattar beslut.
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1.3. Projektmål
Projektet förväntas komma fram till ett förslag på Kostpolitiskt program för Lindesbergs
kommun som förmedlar en gemensam ståndpunkt till den mat som tillagas och serveras i
kommunen. Programmet bör vara vägledande för hur kommunen ska agera i kost – och
miljöfrågor.
Det tidigare politiskt tagna dokumentet ”Kvalitets- och servicenivå i Lindesbergs kommuns
Måltidsenhet” ersätts av det Kostpolitiska programmet.
1.4. Förväntat resultat av projektet
Lindesbergs kommun har infört ett Kostpolitiskt program där följande frågor behandlats:
Riktlinjer för Måltidsenheten
 Syfte
 Vision
 Mål
 Utgångspunkter
Riktlinjer för verksamheter inom
 Förskola och pedagogisk omsorg
 Skola och fritidshem
 Cafeterior
 Särskilt boende
 Hemtjänst
 Gruppbostäder
Hållbar utveckling
 Vilka mål och ambitioner ska kommunen arbeta mot?
 Hur ska kommunen agera gällande inköp av ekologisk, närproducerat och svenska
råvaror?
Ansvarsfördelning och riktlinjer för olika verksamhetsnivåer
- Samverkan och lärande
- Delaktighet och inflytande
- Pedagogiska måltider
- Måltidsmiljöer
- Uppföljning
Projektet bör mynna ut i ett dokument som tydligt beskriver kommunens arbete med att
kvalitetssäkra de måltider som tillagas och serveras inom Måltidsenheten. Dokumentet ska
inkludera en ansvarsfördelning mellan olika verksamheter och förvaltningar för att säkerställa
gästens måltidsupplevelse.
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1.5. Effektmål och nyttoanalys
Följande effekter eftersträvas:
-

Ett gemensamt måldokument där kommunens service och tjänster gynnar medborgarnas
livskvalitet och hälsa.

-

Riktlinjer för måltidsordning inom respektive verksamhet.

-

Riktlinjer och ansvarsfördelning för verksamheter som mottager och serverar mat.

-

Viljeriktning i frågor om hållbar utveckling.

-

Underlätta för politiker och beslutsfattare att göra och ta välgrundade prioriteringar och
beslut.

1.6. Uppföljning
Uppföljning bör ske två år efter införande. Revidering ska ske vart fjärde år och allt eftersom
betydande verksamhetsförändringar äger rum.
1.7. Avgränsningar
Projektet innefattar måltider som tillagas och serveras inom förskola och pedagogisk omsorg,
skola och fritidshem, cafeterior, särskilt boende, hemtjänst och gruppbostäder. Projektet
innefattar ingen utredning eller ställningstagande om vilka enheter som är eller ska vara
mottagningsenheter respektive tillagningsenheter.
1.8. Målgrupper
Pedagoger inom barnomsorg- och pedagogisk verksamhet, pedagoger inom grundskola och
gymnasium, vårdpersonal på särskilt boende, gruppboende och hemtjänst, politiker och
beslutsfattare.

2. Projektorganisation
2.1. Projektledare
Kostchef Louise Auer.
2.2. Styrgrupp
Utskottet för Stöd och Strategi.
2.3. Arbetsgrupp
Louise Auer (kostchef), Marie Nybäck (nutritionist, Region Örebro län) och representanter från
Måltidsenheten, Barn- och Utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen.
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2.4. Referensgrupp
Kommunens Ledningsgrupp
2.5. Tid- och aktivitetsplan
Hösten 2016
-

Projektplanering med Marie Nybäck.

-

Sammansättning av arbetsgruppen.

-

Sammankalla arbetsgruppen till projekt start.

-

Analys av utgångspunkt.

-

Möte/diskussion/brainstorming med utskottet för Stöd och Strategi.

Våren och hösten 2017
-

Fortsatt arbete inom ramen för projektet

Förslaget ska vara klart för politiskt antagande januari 2018.

10. Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2025
Ärendebeskrivning

Enligt Lagen (2000:1383) om kommunens bostadsförsörjningsansvar ska varje
kommun planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i
kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska
antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.

De nu gällande riktlinjerna fastställdes 2009-10-19, KF § 118.
Fastigheter i Linde AB inkom den 29 augusti med nytt förslag till Riktlinjer för
bostadsförsörjning 2016-2025.
10.1. Handlingar
Utkast till Riktlinjer för Bostadsförsörjning Lindesbergs kommun 160829.pdf (inkluderad
nedan)
Riktlinjer för bostadsförsörjningen_LBG - 2009.pdf (inkluderad nedan)
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Riktlinjerna är framtagna i enlighet med lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
(2000:1383) och skall antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.
Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 2016-xx-xx
För revidering ansvarar: Kommunledningskontoret
För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunledningskontoret
Dokumentet gäller för: Alla nämnder, förvaltningar och bolagskoncernen.
Dokumentet gäller till och med: TV
2

Inledning
Boendeplanering i en kommun handlar om att analysera och bedöma behovet av förändringar i
bostadsutbudet.
Utgångspunkten är de sammanlagda kraven och önskemålen från olika delar av befolkningen och hur
dessa krav och önskemål bedöms att utvecklas.
Kommunen har det övergripande ansvaret att se till att det finns goda bostäder för alla i kommunen.
Bostadsförsörjning handlar alltså inte bara om att undersöka behovet av nya bostäder utan också
hur man hanterar det befintliga beståndet. Det är det befintliga beståndet som utgör det stora
utbudet. Tillskott på nybyggda bostäder underlättar rörligheten på bostadsmarknaden, vilket leder
till att fler kan hitta den bostad som är rätt för dem. Samtidigt bidrar en varierad nybyggnation till att
bredda utbudet av boendeformer och därmed öka attraktiviteten i kommunen.
En bra bostadsförsörjning med tillgång till attraktivt boende är en av nyckelfrågorna för en
expanderande kommun.
Lindesbergs kommun har ett starkt näringsliv och ett rikt föreningsliv, båda bidrar till en naturlig
inpendling. Därför är det viktigt att kunna erbjuda attraktiva bostäder till potentiella inflyttare. Lika
viktigt är det att ombesörja möjligheter för befintliga kommuninnevånarna att byta boendeform och
-plats inom kommungränsen
En god boendemiljö handlar inte bara om själva bostaden utan också i stor utsträckning om miljön
runt omkring. Det ska finnas goda boendemiljöer för alla, oavsett ålder, kön, etnisk och kulturell
bakgrund eller funktionsnedsättning.
Klimatförändringarna ställer dessutom allt större krav på att ett hållbart samhälle planeras och byggs.
Strategisk markpolitik och god planberedskap är kommunens nycklar för att uppnå en god
bostadspolitik. Tydliga ägardirektiv till kommunens bostadsbolag är av stor vikt då bolaget är en
viktig motor för kommunens utveckling av bostäder, vilket är vanligt i kommuner av Lindesbergs
storlek.
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Kommunens roll
Kommunens roll är att planera utifrån individens behov samt att arbeta i regionala och nationella
nätverk i bostadsfrågor. Kommunen skall driva frågor om ett hållbart byggande samt utveckla och
värna om samspelet mellan de kulturhistoriska kvaliteterna i det befintliga byggnadsbeståndet och
de nyproducerade bostädernas unika och nyskapande attraktivitet.

Riktlinjernas syfte
Riktlinjerna är ett gemensamt underlag för kommunen och bygg- och bostadsbranschens parter där
kommunen skapar förutsättningarna och marknaden svarar för bostadsbyggandet.
Riktlinjerna är ett styrdokument för kommunens verksamheter. Det utgör underlag för markköp,
planläggning, infrastrukturfrågor och planering av trafik, kommunikationer, parker och grönområden.
De bostadspolitiska riktlinjerna kopplas till översiktsplanen.

Vision 2025
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.
Huvudmålen i visionen som har bäring på bostadsförsörjningen är:





Lindesbergs kommun är attraktiv för nya och befintliga företag.
Lindesbergs kommun är attraktiv för invånare, turister och andra besökare.
Lindesbergs kommun har en hållbar ekologisk utveckling.
Medborgarna ges förutsättningar för ett hälsosamt liv och tryggt åldrande.
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Attraktivitet
Attraktivitet när det gäller boende är när det finns en valfrihet av olika bostadsformer, olika
lägenhetsstorlekar, olika storlek på villatomter och en mångfald i lägen för bebyggelse.
Men även unika val vad gäller arkitektur, teknik och hållbarhet som gör att Lindesbergs kommun
sticker ut och uppfattas som nyskapande.
Lindesbergs kommun arbetar med attraktivitet och marknadsföring utifrån en varumärkesplattorm
som togs fram 2015. Den beskriver platsen Lindesbergs styrkor, identitet och positionering. Att visa
helheten är mycket viktigt då man inte bara flyttar till en ny bostad utan först och främst till en plats.

Utvecklingen i kommunen
Befolkningen i kommunen har under flera år
minskat men har de senaste fyra åren åter ökat
och är vid årsskiftet 2015-16 23 562 stycken.
Andelen av befolkningen som är 65 år och
äldre ökar. Arbetslösheten är för närvarande ca
9 % men har en minskande trend.
I kommunen finns ca ?? bostäder varav ? % är privata villor och ? % är hyresrätter. Det finns
lägenheter i vård- och omsorgsboenden för äldre och lägenheter som definierats specialboende för
olika grupper. Exempelvis finns i kommunen gruppbostäder enligt Definition LSS (Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade.
Bostadsbristen är markant och avsaknaden av uppdaterade detaljplaner och byggklara tomter är
stor. Efterfrågan på nya hyresrätter och markområden för egnahem är stor och bedöms vara så den
närmsta planperioden. Bedömningen är att det inte behövs byggas fler rena vård- och
omsorgsboenden men däremot behöver det tillkomma trygghetsbostäder och specialbostäder för
olika grupper. Bland annat är behovet av fler gruppbostäder enligt LSS stort och uppskattningsvis
saknas det idag 5-6 grupper om 6 lägenheter.
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Kommunens mål för utveckling
Målen i ”Vision 2025” som har bäring på bostadsutveckling är:
1.
2.
3.
4.

Lindesbergs kommun är attraktiv för nya och befintliga företag.
Lindesbergs kommun är attraktiv för invånare, turister och andra besökare.
Lindesbergs kommun har en hållbar ekologisk utveckling.
Medborgarna ges förutsättningar för ett hälsosamt liv och tryggt åldrande.

Målen i ägardirektiven till kommunens bostadsbolag med direkt koppling till detta dokument är:
5. Bolaget ska vara ett instrument för att utveckla kommunen som en attraktiv och efterfrågad
bostadsort.
6. Bolaget ska erbjuda ett varierat utbud av bostäder och därigenom bidra till ökad livskvalitet,
tillväxt samt integration.
7. Bolaget ska nyttja rutiner för drift och underhåll som ger en god driftekonomi och en låg
miljöbelastning utifrån ambitionen om lägsta möjliga livscykelkostnader.
8. Bolaget ska verka för god energihushållning med incitament för hyresgästerna att minska sina
individuella energiförbrukningar.
9. Bolaget är en resurs för hela den kommunala koncernen. I syfte att uppnå största möjliga
kommunnytta ska bolaget vara en aktiv part i utvecklingen av kommunen och samverka med
kommunen och övriga kommunala bolag i de fall bolaget kan tänkas spela en roll. Detta kan
innebära att bolagets intressen kan komma att avvägas mot koncernens intressen.
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Kommunens målindikatorer














Lindesbergs kommun förbättrar sitt resultat, totala Nöjd-Kund-Index (NKI), i SKLundersökningen Insikt till 72 år 2019 (Mål 1 o 9)
Resultatet i Svenskt Näringslivs kommunranking skall vara bland de 150 bästa år 2019
(Mål 1 o 9)
Planlagd (oexploaterad) industrimark som ständigt finns tillgänglig per år näre de mest
efterfrågade orterna skall år 2019 vara 10 ha. (Mål 1 o 9)
Antal avstyckade och klara villatomter som finns tillgängliga per år, främst i de mest
efterfrågade områdena skall år 2019 vara 20 st. (Mål 2)
Antal planlagda tomter för flerbostadshus som finns tillgängliga per år, främst i de mest
efterfrågade områdena, skall år 2019 vara 2 st. (Mål 2, 4, 5, 6 o 9)
Antal invånare skall år 2019 vara 24.500 st. (Mål 2, 4, 5, 6 o 8)
50 stycken nya lägenheter per år i de mest efterfrågade orterna (Mål 2, 4, 5 o 6)
Kommunala bostadsbolaget skall bygga 40 stycken nya lägenheter per år fram till och med
2019. (Mål 2, 4, 5 o 6)
I bolagets nyproduktion skall en variation och ett komplement till befintligt bestånd
eftersträvas. (Mål 2, 4, 5 o 6)
LCC analyser skall användas i bolagets nyproduktion. (Mål 3, 7 o 8)
Total energiförbrukning vid nybyggnad ska understiga 70 kWh/m2 och år (Mål 3, 7 o 8)
Individuell mätning på värme, el och varmvatten införs succesivt i bolagets samtliga
fastigheter. (Mål 3, 7 o 8)
Kommunens kommunala bostadsbolag ska aktivt delta i dialog/planering med kommunens
förvaltningar och övriga kommunala bolag (Mål 9)
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Hänsyn till nationella och regionala mål, planer och program
Lindesbergs kommuns bostadsförsörjnings riktlinjer är relaterade till det nationella målet för
samhällsplanering, bostadsmarknad och byggande samt målen för bostadspolitiken.
De av riksdagen fastlagda miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” är grunden för kommunens
riktlinjer. När det gäller Vision Sverige 2025 kan ett flertal av punkterna anses ha bäring i Lindesbergs
kommuns planering.
Riktlinjerna stämmer även väl överens med regionala utvecklingsprogrammet RUP (Regionalt
utvecklingsprogram för Örebro län) och RUS (Regional utvecklingsstrategi) Även länsstyrelsens
analyser har använts som underlag.
Samordning med grannkommunerna har inte skett.

Sammanfattningsvis
Kan Lindesbergs kommun bjuda på en inspirerande vardag
I Lindesberg har vardagen sin naturliga gång. Här finns de livliga centralorterna och landsbygdens
lugn. Att bo handlar inte bara om själva bostaden, det är också allt runt omkring. Här finns något för
alla i familjen – hur den än ser ut. Goda utbildningsmöjligheter, en varierad arbetsmarknad med
stora och små arbetsgivare både inom den privata och den offentliga sektorn och ett mycket aktivt
förenings- och kulturliv. För sportutövaren finns unika förutsättningar med flera stora anläggningar
och klubbar som erbjuder bredd- och elitverksamhet.
Här finns sjukvård på nära hålla var du än befinner dig och akutsjukhus på huvudorten.
Lägg till det centrala läget i landet och de goda kommunikationerna som gör det enkelt att pendla
med tåg och buss så har du kanske hittat ditt drömboende. Gemenskapen och alla trevliga grannar
får du på köpet.
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Definitioner
Mål: Avsett resultat av verksamhet. (Def NE)
Strategi: Långsiktigt övergripande tillvägagångsätt. (Def. NE)
Riktlinjer: Huvuddragen av viss verksamhet och hur den ska gå till. (Def.NE)
LSS: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
SOL: Socialtjänstlagen.
PBL: Plan- och bygglagen.
Ägardirektiv: Kommunägda bostadsföretag spelar en viktig roll för bostadsförsörjningen i de flesta
kommuner. För att bolaget ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett bra sätt bör kommunen i ett
ägardirektiv tydligt klargöra vad man vill med bolaget; vilken nytta det förväntas tillföra kommunen
och dess invånare samt ramar och villkor för verksamheten.
Seniorboende: Seniorbostad är en bostad som riktar sig till dem som är i övre medelåldern eller äldre
och boendet omfattar någon form av service utöver den som man får i en vanlig hyres- eller
bostadsrätt.
Trygghetsboende: (Boverkets definition) Med trygghetsbostäder avses bostadslägenheter och
utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation och där det finns personal
dagligen som på olika sätt kan stödja de boende under vissa angivna tider. Trygghetsbostäder kan
upplåtas med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt.
Vård och omsorgsboende: I särskilt boende har kommunen ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatserna.
Kommunen står alltså för sjuksköterskeinsatser, insatser från sjukgymnast och arbetsterapeut,
kostnader för inkontinenshjälpmedel, arbetstekniska hjälpmedel, sjukvårdsmaterial osv. I ett särskilt
boende är man "skriven" på den adressen. Som särskilt boende räknas vårdbostad, korttidsplats och
avlastningsplats. Alla dessa kräver biståndsbeslut. (Brukaren av korttidsplats är skriven på sin vanliga
hemadress.)
Vårdbostad: Är en lägenhet i ett äldreboende, biståndsbedömt behov enl. SoL, helinackordering, dvs.
att allt ingår (boende, omvårdnad och övrig service).
Korttidsplats: Här ingår platser för en kortare tids vistelse. Man är "skriven" på den adress där man
har sin ordinarie bostad. Biståndsbedömt behov.
Avlastningsplats: Det kan vara så att make/maka behöver avlastning för att orka, eller att den
enskilde själv behöver korttidsvistelse pga fysiska eller sociala behov t ex. Vistelsen kan ske med
jämna tidsintervall (ofta kallad växelvård), eller när något särskilt inträffat.
Palliativ vård: Den sista tiden i livet kan behov finnas att kommatill en korttidsplats för att få
kvalificerad omvårdnad dygnet om.
Trygghetsplats: När något akut inträffar, kan man få vistas några dagar på en trygghetsplats. Det kan
t ex om en närstående hastigt går bort och man inte orkar vara ensam de första nätterna, eller vid en
brand el vattenläcka i bostaden - och när andra möjligheter är uttömda. Biståndsbedömning krävs
inte för att få en plats, men vistelsen är under en begränsad tid.
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Gruppboende (LSS): Gruppbostaden är ett alternativ för personer med ett så omfattande tillsyns- och
omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. Utformningen
av en gruppbostad anges i de allmänna råden enligt följande: • De enskilda lägenheterna ska vara
fullvärdiga • Institutionell prägel ska undvikas genom att gruppbostäder inte samlokaliseras med
varandra och med andra bostäder som inte är ordinära och som regel inte heller medlokaler för
daglig verksamhet • Gruppbostaden bör i regel vara avsedd för tre till fem personer. Ytterligare
någon kan accepteras om samtliga boende tillförsäkras goda levnadsvillkor • Gruppbostadens
gemensamhetslokaler är ett komplement till de egna lägenheterna. De bör: - ligga i nära eller direkt
anslutning till de enskilda lägenheterna - vara lätta att nå - vara till för dem som bor i gruppbostaden
och tjänstgörande personal, och - endast kunna nyttjas av andra på de boendes villkor.
Gemensamma utrymmen är en förutsättning förgruppbostaden. Annars är det ingen gruppbostad.
Serviceboende (LSS): En servicebostad består av ett antal lägenheter med tillgång till gemensam
service och fast anställd personal. Lägenheterna är ofta anpassade efter den enskildes behov och
ligger samlade i samma hus eller kringliggande hus. Serviceboende är en mellanform mellan ett
självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i en gruppbostad. Inom denna mellanform kan
flera typer av boende rymmas. Det som gäller för samtliga är att: • Lägenheterna ska vara fullvärdiga
• Dygnet-runt-stöd i den egna lägenheten ska erbjudas utifrån den enskildes behov. • Gemensamma
utrymmen för service och gemenskap ska finnas. • Antalet boende kan vara fler än i en gruppbostad,
men begränsas för att underlätta integration i bostadsområdet och undvika en institutionell
boendemiljö. • Samlokalisering med andra bostäder med särskild service undviks.
Stödboende: (Socialstyrelsens definition) Stödboende är (inom socialtjänsten:) boende som
tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för personer som behöver insatser i form av
tillsyn och stöd men inte vård eller behandling.
Skyddat boende: (Socialstyrelsens definition) Skyddat boende är ett (inom socialtjänsten:) boende
som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för personer som behöver insatser i form av
skydd mot hot, våld eller andra övergrepp tillsammans med andra relevanta insatser.
Utslussningslägenhet: Självständigt boende med stöd och som syftar till övergång till eget
bostadskontrakt.
Bostadssociala avtal: Kommunens socialförvaltning tecknar avtal med fastighetsägare om
utslussningslägenheter.
Flyktingboenden: Migrationsverket ansvarar för anläggningar med två olika möjligheter för boende;
dels lägenhetsboende och dels ABT-boende. ABT-boende är en anläggning för tillfälligt
flyktingboende där det inte är möjligt till självhushåll och boende tiden inte ska vara mer än 3
månader.
Hyreslägenhet: Hyresrätt kallas upplåtelseform av en bostad som hyresgästen inte äger själv men hyr
av en hyresvärd.
Bostadsrätt: Bostadsrätt är en upplåtelseform där man äger rätten att nyttja en bostadslägenhet för
obegränsad tid. Bostadsrättsinnehavaren äger inte fastigheten men däremot en andel i
bostadsrättsföreningen som i sin tur äger fastigheten.
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Kooperativ hyresrätt: Kooperativ hyresrätt är en mellanform mellan vanlig hyres- och bostadsrätt.
Boendeformen är ägnad att ge förutsättningar för en bättre boendemiljö med större inslag av
boendedemokrati och självförvaltning än vanlig hyresrätt. Den kooperativa hyresrättsföreningen är
ett särskilt slag av ekonomisk förening. Viktig skillnad mellan den kooperativa hyresrätten och
bostadsrätten är till exempel att det är föreningen som hyr eller äger huset där medlemmarna bor.
Det finns alltså ingen fast koppling mellan andelsrätten i föreningen, som man vinner genom att
betala sin medlemsinsats, och nyttjanderätten till en specifik lägenhet. Upplåtelseformen ska vara
spekulationsfri.
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Riktlinjer för
bostadsförsörjningen
i Lindesbergs kommun

Antagna av Kommunfullmäktige i Lindesberg § 118, 2009-10-19

2

Bostäder av god kvalitet viktigt för invånarnas välfärd
Boendet är grundläggande såväl för tillväxten som för välfärden i en kommun.
Utbudet av bostäder i varierande boendeformer och välfungerande boendemiljöer
har en viktig betydelse för lokalsamhällets förutsättningar att betraktas som en
attraktiv plats att bosätta sig på.
Finns det bostäder av god kvalitet som
människor efterfrågar, har det grundläggande betydelse för invånarnas välfärd.
Attraktivt boende i stad och landsbygd
samt kommunikationer är några faktorer
som har stor påverkan på trivsel och
attraktivitet.
Målet är att få en befolkningstillväxt
Lindesbergs kommun vill ta fasta på vår
strategiska placering i regionen och bli
en attraktiv kommun att verka, bo och
leva i. Vårt mål är att vända befolkningsutvecklingen och få en befolkningstillväxt genom att minska utflyttningen.

I kommunens Utvecklingsstrategi (20092025), under rubriken attraktivitet och
infrastruktur, finns följande övergripande
målområde som kommunen ska arbeta
för att nå:
”Nya och attraktiva boendealternativ
som passar alla grupper ska finnas både
i stad och på landsbygd. Lediga och attraktiva tomter för bostadsändamål och
industri ska finnas tillgängliga i kommunens större tätorter.”
Riktlinjerna för bostadsförsörjningen i
Lindesbergs kommun markeras med gult
i texten. Efter varje riktlinje anges en
kort beskrivning av hur kommunen avser
arbeta för att uppnå riktlinjerna.
Ska klargöra roll och ansvar
Riktlinjerna för bostadsförsörjningen
syftar till att:
- Ange övergripande mål och lokala in-

riktningar för framtida bostadsplanering
och byggande.
- Ge en allmän bild av bostadssituationen
och behoven av bostäder i kommunen.
- Ska klargöra kommunens roll och
ansvar.
Upp till varje kommun att planera
Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) började
gälla den 1 januari 2001. Lagen slår fast
att varje kommun ska planera bostadsförsörjningen med avsikt att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva
i goda bostäder.
Lagen säger också att kommunen ska
främja att ändamålsenliga åtgärder för
bostadsförsörjningen förbereds och
genomförs. Riktlinjer ska antas av
kommunfullmäktige under varje
mandatperiod.

För innehållet svarar Ingemar Wegfors, planeringsenheten. Grafisk formgivning samt bilder: Maria Lindstedt, informatör. Båda Lindesbergs kommun.
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Bostadsmarknaden i Lindesberg kommun
Lindesbergs kommun är en del av
Örebro län samt en del av Örebros regionala arbetsmarknad. Kommunens ambitioner är att öka sin befolkning och då
framförallt genom en bibehållen hög
inflyttning samt genom en minskad utflyttning.
Hur bostadssituationen ser ut i hela Örebro län är också avgörande för utvecklingen i vår kommun. Det är angeläget
att föra en dialog på regional nivå om
planeringen för försörjningen av bostäder
eftersom många väljer att pendla till ar-

bete i annan kommun. I kommunen finns det totalt 11 666 bostäder fördelat på 7 400 småhus
och 4 266 lägenheter i flerbostadshus (källa: SCB).
Enligt uppgifter i Länsstyrelsen
i Örebro läns bostadsmarknadsenkät har Lindesbergs kommun
brist på bostäder totalt sett och i
centralorten, men balans i övriga
kommundelar.

Sedan några år har den totala situationen
på bostadsmarknaden förändrats från en
balans år 2006 till en brist åren 2007,
2008 och 2009.

Norra området: Storå, Guldsmedshyttan, Ramsberg, Kloten, Stråssa och Löa1

Storå: Ligger på båda sidorna om
Storåns utlopp i Råsvalen. Riksväg 50
sträcker sig genom området i nord-sydlig
riktning förbi samhällets västra delar och
i samhällets östra del går järnvägslinjen
Borlänge - Frövi. Storå fungerar som
regioncentrum för den norra kommundelen. Befolkningsmängden har minskat
i Storå från 872 invånare år 2000 till 813
år 2008. Möjligheterna till arbetspendling med tåg har möjliggjorts i och med
utbyggnaden av perrong för persontåg,
”Tåg i Bergslagen”.

Ramsberg: Är en kyrkby som ligger
3 mil norr om Lindesbergs tätort. De
senaste åtta åren har befolkningssiffran
legat konstant kring cirka 260 personer.
Folkmängden inkluderar även de bofasta
inom byn Resta. I samhället finns grundskola, bibliotek, brandstation och livsmedelsbutik. Ett friluftsbad med camping
finns vid Ölsjön norr om samhället.

Stråssa: Orten ligger i den norra
Guldsmedshyttan: Ligger längs
en fyra kilometer lång sträckning utmed
båda sidorna om rikväg 50. I en del av
samhället finns Guldsmedshytte bruk
som är ortens största arbetsgivare. Befolkningsutvecklingen har från år 2000
till 2008 minskat med 39 invånare och
folkmängden är nu 1 097 personer.

delen av kommunen, cirka 15 km norr
om Lindesberg och tillhör Ramsbergs
församling. År 2008 fanns det 334 fastboende i tätorten. Under de senaste åtta
åren har befolkningen minskat med 70
invånare. Verksamheter finns inom det
gamla industriområdet norr om tätorten.
Söder om Stråssa finns kommunens enda
gruva i drift, Lovisagruvan.

Kloten: Är ett samhälle som ligger
inom friluftsområdet Fritidsland Bergslagen som har sin grund i orörd mark för
friluftsliv och i fritidsfiske. Fritidsland
Bergslagen ligger inom tre län och berör
sex kommuner. I samhället finns 34
bofasta personer. Under de senaste åtta
åren har befolkningen ökat med 6 invånare. I Kloten finns två konferensanläggningar, Klotens Fritidsby och Klothyttans
Herrgård samt en fiskodling.

Löa: Orten Löa, som ligger 27 km norr
om Lindesberg, är belägen efter riksväg
50 i en vacker miljö intill sjöarna Norrsjön och Sörsjön. År 2008 fanns det 178
boende i orten. Under de senaste åtta
åren har befolkningen ökat med två
invånare. Här finns en friskola med förskola och grundskola.

Framtida bostadsbyggande i Norra området
Storå: Planlagd mark för bostäder finns i
Åbodaområdet.
Guldsmedshyttan: Byggbara tomter finns
i Vikenområdet söder om Guldsmedshytte Bruk.
Ramsberg: Större delen av tätorten är detaljplanerad.
Stråssa: Större delen av tätorten är
1

detaljplanerad och några obebyggda
tomter finns i centralt läge.
Kloten: Detaljplan finns.
Löa: Detaljplan finns upprättad för en
del av bebyggelsen. Utanför det detaljplanelagda området gäller samlad bebyggelse enligt plan- och bygglagen. En Löa
förening har tagit fram underlagsmaterial

Lindesbergs kommuns Översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige den 17 april 2007.

för utveckling av bygden där man bland
annat pekat ut lämpliga platser för lokalisering av bostäder. Förslaget har redovisats för kommunen. Flertalet av de
utpekade platserna skulle vara acceptabla
vid en kommande lokaliseringsprövning.
Inne i byn finns obebyggda tomter.
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Mellersta området: Lindesberg, Gusselby, Vedevåg och Rockhammar1
Framtida bostadsbyggande
mellersta området

Centralorten Lindesberg utgör
regioncentrum för norra länsdelen.
Staden är belägen invid Stora och Lilla
Lindesjön. Den södra infarten ligger
på den grusås som skiljer de båda sjöarna
åt. Riksväg 50 ligger väster om staden
och korsningen med riksväg 68 är belägen norr om staden. Här finns lasarett
och gymnasieskola med norra länsdelen
som upptagningsområde. Utöver dessa
arbetsplatser finns även ArvinMeritor,
Fagerdala Por-Pac AB, Nammo-LIAB
AB, Bergslagens Sparbank och Linde
Maskiner. År 2008 fanns det en befolkning på 8 912 personer i tätorten. Befolkningen har under de åtta senaste åren
ökat med 272 invånare i tätorten.

Gusselby: Tätorten ligger cirka 5 km
nordost om Lindesberg invid riksväg 68.
I och med utbyggnaden av Marielundsområdet ökade antalet fast boende
i tätorten. År 2008 hade tätorten en
befolkning på 357 personer. Under de
senaste åtta åren har befolkningen minskat med 11 invånare i samhället.

Vedevåg: Tätorten ligger cirka 10 km
sydost om Lindesberg utmed länsväg
249. Samhället är utbyggt på båda sidor
om länsvägen. Största arbetsplatsen är
Wedevåg Tools AB. År 2008 hade Vedevåg en befolkning på 680 personer.
Under de senaste åtta åren har befolkningen minskat med 81 invånare i Vedevåg. Ett tågstopp planeras i Vedevåg och
kommer troligtvis att bidra till ett ökande
befolkningsunderlag.

Rockhammar: Tätorten ligger mellan Vedevåg och Frövi cirka 6 km nordost om länsväg 249. Genom samhället
sträcker sig Sverkestaån. År 2008 hade
Rockhammar en befolkning på 272 personer. Befolkningen har under de åtta
senaste åren ökat med 19 invånare
i tätorten Största arbetsplatserna är
Rockhammars Bruk som ägs av Korsnäs
AB.

Centralorten Lindesberg: Efterfrågan på
bostäder är stor i centrala Lindesberg. Efterfrågan finns dessutom på radhuslägenheter, ej alltför långt från centrum.
Önskemål finns även om småhustomter i
attraktiva lägen, helst med sjöutsikt.
Vad gäller bostäder i centrum och dess
närhet är planberedskapen god. Outnyttjade byggrätter finns i kvarteren Gösen
och Smörblomman. I själva centrum
finns dessutom utbyggnadsmöjligheter
för bostäder på flera platser: vid Strandskolan och det sydvästra hörnet av kvarteret Lejonet, kvarteret Käglan bakom
Folkets hus, kvarteret Kärnan närmast
Järnvägsparken, kvarteret Bottnarna
bakom biblioteket samt på den så kallade
Tivoliplanen. Inom de nordliga kvarteren
Bågen och Pilen kan man på sikt räkna
med förtätning av bebyggelsen. Byggbara småhustomter finns i Lindesby och
på Krokvägen samt i kvarteret Smörblomman.
Gusselby: Obebyggda tomter för småhus
finns, såväl öster om Marielundsområdet
som inom det äldre villaområdet.
Vedevåg: Detaljplan finns. Enstaka obebyggda villatomter finns i den nordvästra
delen av samhället.
Rockhammar: Detaljplanlagd mark för
villatomter finns sydväst om järnvägen.
För området öster om järnvägen har gällande detaljplan upphävts för att göra det
möjligt för befintliga verksamheter att
kunna utvecklas.

Södra området: Frövi och Fellingsbro2
med anknytning till transport/distribution
och verkstadsindustri. Möjligheterna till
arbetspendling med tåg är mycket goda
och då framförallt tack vare närheten till
Örebro.

Frövi: Frövi, som är kommunens näst
största tätort med 2 444 invånare ligger
vid sjön Väringen. Frövis befolkning har
under de senaste åtta åren minskat med
115 personer. Nordväst om samhället
finns Korsnäs Frövi AB, som utgör en av
kommunens största arbetsplatser. Kriminalvårdsanstalten Hinseberg är ytterligare en stor arbetsgivare. I övrigt finns
ett antal mindre och medelstora företag
1, 2

Fellingsbro: En tätort i södra delen
av Lindesbergs kommun som består av
en kärna av bebyggelse med huvudsakligen villaområden. Under de åtta
senaste åren har folkmängden minskat
med 92 personer från 1 515 till 1 423

Lindesbergs kommuns Översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige den 17 april 2007.

invånare. Järnvägen delar samhället i två
delar. I dag finns det två plankorsningar
med järnvägen: en i centrum och en vid
Skulsta. De flesta industrier finns utmed
järnvägen, främst söder om järnvägen.
Sydväst om tätorten finns Oppboga företagsby. Ny sträckning av länsväg 249
finns planlagd norr om samhället. En ny
tillfart är planerad i norra delen av samhället.
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Framtida bostadsbyggande södra området
Frövi: I den fördjupade översiktsplanen
för Frövi har utbyggnadsområden för
bostäder föreslagits inom Näsbybackaoch Mariedalsområdena. Då grundförhållandena i Näsbybackaområdet är svåra
föreslås området utgå som utbyggnadsreserv för bostäder. Mariedalsområdet
föreslås bli utformat som blandad bostadsbebyggelse med radhus, parhus och
enbostadshus så som i den senast ut-

byggda etappen av Mariedalsområdet. En
fördel med att bygga ut här är närheten
till rekreationsområden, arbetsområden
och närhet till den nya förbifarten.
Bostadslägenheter i mycket attraktiva
lägen kan lämpligen skapas genom
förtätningar inom Kofallsområdet.
Enstaka obebyggda tomter finns främst
i Näsbybackaområdet. Attraktiva områden för bostäder med sjöutsikt finns

nedanför Solliden och på andra sidan
Väringen vid Vibyn. Här finns dock problem med grundförhållanden, respektive
långa och kostsamma väg- och ledningsdragningar över låglänt mark. Områdena
behöver studeras närmare i planutredningar, alternativt i en fördjupad översiktsplan.
Fellingsbro: Områden för nya bostäder
finns vid Ängeby i samhällets östra del.

Kommunens största utmaningar
Enligt Länsstyrelsen i Örebro läns
rapport ”Läget på bostadsmarknaden
i Örebro län 2008” är de största utmaningarna för många av de mindre
kommunerna i länet följande:
- Att kommunerna måste delta och vara
mer aktiva i bostadsplaneringsfrågorna.
- Att tillgodose önskemålen från den så

kallade ungdomspuckeln, det vill säga de
ungdomar som är födda på mitten av
1990-talet.
- Att den stigande andelen äldre hushåll
kommer att ställa stora krav på
lokalsamhället och på bostadssektorn.
Frågorna om tillgänglighet kommer att
bli allt mer framträdande.

Allmänna förutsättningar för bostadsmarknaden
Kommunens roll på
bostadsmarknaden

Stimulera rörlighet på
bostadsmarknaden

Regional samverkan
och ökad dialog

Riktlinjer: Lindesbergs kommun ska
stimulera och vara en aktiv del på den
lokala bostadsmarknaden samt ge förutsättningar för ett aktivt och dynamiskt
bostadsbyggande.

Riktlinjer: Kommunen ska arbeta för att
öka rörligheten på bostadsmarknaden
genom att försöka matcha utbud och
efterfrågan på ett bra sätt.

Riktlinjer: Kommunen ska arbeta för att
underlätta en dialog mellan det offentliga
och bygg- och bostadsbolag för att skapa
en samsyn både lokalt och regionalt om
förutsättningarna och problemen knutna
till bostadsbyggande och förvaltning.

För den som vill leva och bo i Lindesbergs kommun är det viktigt att det sker
en förnyelse av den lokala bostadsmarknaden genom nyproduktion av bostäder
samt att det hela tiden sker en form av
anpassning till efterfrågan. Den lokala
försörjningen av bostäder bygger på ett
gott samspel mellan stat, kommun och
byggherrar. Kommunen behöver arbeta
aktivt i samverkan med andra parter för
att bidra till kommunens utveckling och
tillväxt. Därför bör kommunen tillsätta
en samverkansgrupp bestående av
politiker och tjänstemän samt olika
aktörer på bostadsmarknaden. Den översiktliga fysiska planeringen är det viktigaste instrumentet när det gäller att
förbereda och genomföra kommunens
bostadspolitiska intentioner.

Nyproduktion av bostäder i Lindesbergs
kommun kan leda till att många fler hushåll än de som flyttar in i de nyproducerade bostäderna kan förbättra sitt boende,
och därmed uppstår så kallade flyttkedjor. En flyttkedja uppstår när man bygger
nya bostäder och de som flyttar in lämnar
tex. ett hus eller en lägenhet efter sig, där
någon annan kan flytta in. Det är viktigt
att man arbetar för att matcha utbud och
efterfrågan på bostadsmarknaden så att
det inte uppstår brister i utbudet. Enkäter
och andra kontakter med de boende är en
framkomlig väg för att ta reda på vad
som skulle behövas för att få en större
omsättning på bostadsmarknaden. Det
kan därför vara värdefullt att försöka ta
reda på hur de äldre bor idag och hur de
ser på framtiden och boendet.

I rapporten ”Läget på bostadsmarknaden
i Örebro län 2008” föreslår länsstyrelsen
att kommunerna i länet avsätter resurser
för att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen som baseras på analyser av
kommunernas behov och förutsättningar.
Man föreslår också att kommunerna
i länet inför en modell som används
i Stockholmsregionen. Där har man
skapat en mötesplats för att underlätta
en dialog mellan offentliga och byggoch bostadsbolag för att skapa en samsyn
i hela regionen om förutsättningarna och
problemen knutna till bostadsbyggandet
och förvaltning.
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Bostadsbehovet för olika grupper i kommunen
Ungdomar och
studerande

Äldre och
funktionshindrade

De med svag ställning på
bostadsmarknaden

Riktlinjer: Kommunen ska arbeta för att
unga människors boende tillgodoses på
ett tillfredsställande sätt och att sådana
bostäder blir en del av den lokala
bostadsmarknaden. Kommunen ska
beakta behovet av studiebostäder i
planeringen och samverka med andra
aktörer för att tillgodose efterfrågan.

Riktlinjer: Efterfrågan av särskilt
boende för äldre och funktionshindrade
ska uppmärksammas i planeringen. Vid
planeringen ska också utemiljön beaktas.
Bostäderna ska integreras i det ordinarie
bostadsbeståndet. I övrigt ska kommunen
verka för att äldres behov av bostäder
med god tillgänglighet och trygghet tillgodoses inom den ordinarie bostadsmarknaden.

Riktlinjer: Personer med svag ställning
på bostadsmarknaden ska beaktas och i
första hand tillgodoses genom överenskommelse med hyresvärdar.

Ungdomar idag har generellt sett en
sämre ekonomisk situation än tidigare
generationer när de ska att etablera sig på
arbetsmarknaden. Arbetslösheten drabbar
unga särskilt hårt och boendekostnaderna
för nyproduktion är för dyra. När unga
flyttar hemifrån till eget boende efterfrågas oftast mindre och billiga hyreslägenheter.
Många unga har oftast tidsbegränsad
anställning och alltför osäker ekonomi
för att satsa på dyrare boendealternativ.

En av de utmaningar som kommunen
står inför är att antalet äldre hushåll ökar.
Den åldersgrupp som framträder tydligast i befolkningsstatistiken är den mellan
55-75 år. Ett ökat utbud av lägenheter på
den ordinarie bostadsmarknaden som har
god tillgänglighet och ger möjlighet till
social gemenskap samt trygghet underlättar för äldre att bo kvar hemma.
Uppgiften för bostadsmarknadens aktörer
är att uppföra bostäder som är anpassade
för äldres behov. Kommunen ska genom
att ta reda på hur de äldre i kommunen
bor idag och hur de ser på framtid och
boende ta fram åtgärder för att öka
rörligheten på bostadsmarknaden.
Inom den sociala lagstiftningen finns det
krav som säger att kommunen har ansvar
för stöd och service till vissa funktionshindrade när de vistas i kommunen.
Socialnämnden ansvarar för att behoven
av särskilt boende och bostad med
särskild service tillgodoses. När det är
möjligt integreras dessa boenden i det
ordinarie bostadsbeståndet.

De personer som har en svag ställning i
samhället av sociala eller ekonomiska
skäl ska på bästa sätt hjälpas till bostad
så att individen förbättrar sina möjligheter att återgå till ett så normalt liv som
möjligt.
I kommunens ansvar ingår att underlätta
anskaffning och förmedling av dessa.
Det finns ett ständigt behov av bostäder
som till största del kan inrymmas i det
ordinarie bostadsbeståndet och det är
främst hyresrätter som är aktuella.
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Strategisk planering
Mark- och planberedskap
Riktlinje: Kommunen ska genom god framförhållning med
markinnehav och genom planläggning medverka till att
efterfrågan på byggklara tomter tillgodoses.
Bostäder i olika former byggs både på privat och kommunal
mark. Kommunens markinnehav behöver kontinuerligt
kompletteras för att tillgången ska kunna motsvara behov
och efterfrågan.
En strategisk planberedskap i form av översiktsplan, fördjupningar och program är betydelsefull. Detaljplaner ska utarbetas
fortlöpande. Flera planarbeten kan pågå parallellt eftersom
överklaganden kan försena projekt.
En effektiv planprocess är av stor vikt för att stödja bostadsbyggandet.

Boendesociala aspekter
Bra och goda boendemiljöer i hela
Lindesbergs kommun
Riktlinjer: Kommunens ska verka för och stödja utvecklingen
av en bra och god boendemiljö i hela kommunen. Kommunen
ska också medverka till att det finns byggklara tomter i hela
kommunen.
Samtidigt som efterfrågan på bostäder är som störst i Lindesbergs centralort finns det ett intresse av att bo i övriga delar av
kommunen.
För att stärka förändringen i kommunen är det betydelsefullt att
det finns möjligheter till nybyggnation av småhus genom tillgång till byggklara tomter.

God tillgänglighet
Riktlinjer: Kommunen ska arbeta för att öka tillgängligheten
för äldre så det finns tillgång till hiss, både i befintliga och nya
flerbostadshus.
Det är viktigt med god tillgänglighet för de äldre både vad
gäller inne i bostaden och i boendets närmiljö. Det är viktigt att
det inte finns svåra hinder där man bor eftersom det också är
avgörande om man som äldre vill flytta dit och bo kvar.
Kommunen ska ha som uppgift att i alla mark-, plan- och bygglovsärenden informera byggföretag om vikten av en god tillgänglighet till alla bostäder.

Riktlinjer: Kommunen ska, utifrån områdets förutsättningar,
eftersträva ett varierat utbud av upplåtelseformer, bostadstyper och storlekar. Det är avgörande för att nå ett integrerat
boende med social hållbarhet.
Det är angeläget att planera för en variation av bostäder som
kan tillgodose många olika samhällsgrupper. Det är viktigt att
olika typer av boende beaktas redan i planeringsskedet. Det
är också viktigt att det finns en integration av olika upplåtelseformer, hustyper och lägenhetsstorlekar utifrån varje
enskilt områdes förutsättningar. Olika former av särskilt
boende ska där det är lämpligt integreras med ordinarie
bostäder. Hur ska vi motverka boendesegregation som leder
till utanförskap och då framförallt bland nyanlända svenskar?
Detta är i huvudsak ett problem som finns i storstäder, men
det är ändå viktigt att det sker ett arbete i mindre orter.
En orsak till att många nyanlända svenskar flyttar vidare till
större städer i landet kan vara att man inte integreras med
andra svenskar i boendet. Om vissa grupper är hänvisade till
klart sämre områden än andra blir deras livschanser begränsade.
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Byggande och kostnader
Kommunalt
bostadsbyggande
Riktlinjer: Kommunen har att tillgodose
behovet av särskilt boende för äldre och
funktionshindrade.
Kommunen har skyldighet att tillhandahålla bostäder för särskilt boende för
äldre samt bostäder med särskild service
för vuxna funktionshindrade. Kommunen
ska också ha en nära samverkan med
hyresvärdarna för att tillgodose behovet
av särskilt boende och bostäder med
sociala ändamål som inte kan integreras i
det ordinarie bostadsbeståndet.
Riktlinjer: Lindesbergsbostäder AB
(LIBO) ska vara kommunens redskap för
att tillgodose efterfrågan på nyproducerade bostäder med hyresrätt.
Det är viktigt att efterfrågan på hyresrätter i vissa områden i kommunen tillgodoses på ett tillfredsställande sätt.

Enligt studier kan varje nyproducerad
bostad medföra att i genomsnitt fyra till
fem hushåll får en ny och bättre bostad.
Varje nyproducerad lägenhet medför
också att nya hushåll kan debutera på den
reguljära bostadsmarknaden. Flyttningar

är till stor del lokala – de flesta som flyttar in i nyproducerat kommer från närområdet, men samtidigt är långväga
inflyttade oftast överrepresenterade i just
nyproduktion eftersom det är enda sättet
att komma in på bostadsmarknaden.

Effektiva arbetsformer
Riktlinje: I syfte att stimulera nyproduktion och utveckla attraktivt boende ska
kommunens myndighetsutövning och
arbete präglas av enkelhet, snabbhet och
god service.
För att stimulera till nyproduktion och
väcka intresse hos byggaktörer ska
kommunens arbete präglas av enkelhet,
snabbhet och god service. Under exploateringsprocessen arbetar kommunen med
upprättandet av detaljplan och genomför
markanvisningar.

Rimliga boendekostnader i kommunen
Riktlinjer: Kommunen ska vara en aktör
på bostadsmarknaden som verkar för att
hyreslägenheter byggs genom att
boendekostnaderna beaktas vid markanvisning.
Möjligheten att bygga prisvärda hus med
hög kvalitet och till rimlig hyresnivå ska
vara en viktig aspekt. Kommunen bör vid

markanvisning för hyreslägenheter särskilt beakta att rimliga boendekostnader
uppnås. Nyproduktion kan inte tillgodose
hela efterfrågan av lägenheter med låg
hyra. Vid nyproduktion uppkommer
flyttkedjor som frigör bostäder i det äldre
beståndet i olika prislägen och med olika
standard.

Taxor och avgifter
Riktlinjer: Kommunala taxor och
avgifter ska utformas med beaktande
av de bostadspolitiska målen och riktlinjerna för bostadsförsörjning.
Taxor och avgifter kan påverka produk-

tionskostnaden på bostadsmarknaden.
Det är viktigt att kommunala taxor och
avgifter främjar de bostadspolitiska
målen och de riktlinjer för bostadsförsörjning som fastställs av kommunfullmäktige.

11. Omdisponering av driftanslag till Bergslagens kommunalteknik för
investering i ny parkering i anslutning till Grönbodahemmet
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 28 april 2015 att uppdra till kommunchefen att utreda
ägarskapet för fastigheten Storå 6:7, utifrån ett medborgarförslag om att göra en
parkeringsplats av fastigheten där före detta förskolan Lysmasken låg i Storå (Dnr
2014/399).

Det är fortfarande frågetecken runt vem som är ägare till marken, men för närvarande
kan kommunen inte anlägga en parkeringsplats där. Ett annat alternativ behövs tills
ägarskapet är utrett.

Kommunstyrelsen beslutade den 27 oktober 2015 att uppdra till kommunchef att lämna
förslag på utökning av parkeringsplatser vid Grönboda i Storå.

Kommunchef Christer Lenke informerade kommunstyrelsen den 20 juni 2016 om att
diskussion pågår med Bergslagens kommunalteknik om att projektera och genomföra fler
parkeringsplatser vid Grönboda i Storå.

Kommunstyrelsen delegerade den 20 juni 2016 till kommunchefen att verkställa fler
parkeringsplatser vid Grönboda i Storå.

Bergslagens kommunalteknik tilldelades extra driftsbidrag om 1,8 mnkr av fullmäktige den
24 maj 2016, § 75. Dessa pengar ska gå till asfaltering och urgrävning i gator i Vedevåg.
Anslaget tilldelas ur det tilldelade tillfälliga stödet med anledning av flyktingsituationen.

Bedömningen är att 1,3 mnkr är tillräckligt för detta ändamål och att 500 000 kr kan
omdisponeras till investering i ny parkeringsplats i anslutning till Grönbodahemmet.

Kommunchefen föreslår i en tjänsteskrivelse daterad den 6 september 2016 att
kommunstyrelsen ska föreslå att kommunfullmäktige beslutar:
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I driftanslaget till Bergslagens kommunalteknik omdisponeras 500 000 kr till investering i
ny parkering i anslutning till Grönbodahemmet.
11.1. Handlingar
Omdisponering av driftanslag till Bergslagens kommunalteknik för investering i ny
parkering i anslutning till Grönbodahemmet(1).pdf (inkluderad nedan)

Sida 19 av 45

12. Förslag till anställande av miljöstrateg -handlingar tilkommer

Ärendebeskrivning

Miljöstrategen har avslutat sin tjänst hos Linde Energi och kommunen. Linde Energi har
inte för avsikt att rekrytera en ny miljöstrateg för närvarande.

Utskottet för stöd och strategi beslutade den 24 augusti 2015 att uppdra till
miljöberedningen att undersöka förutsättningarna för en miljöstrategtjänst inom kommunen
eller inom ett kommungemensamt samarbete, samt undersöka vad miljöstrategen i
sådana fall ska arbeta med.

Avstämning ska ske till utskottet den 23 november 2015.

Miljöberedningen gav den 28 september 2015 kommunchefen i uppdrag att stämma
av med övriga kommuner i norra Örebro län samt Region Örebro län om ett eventuellt
samarbete kring en miljöstrategtjänst. Ärendet tas upp på nytt i miljöberedningen den
12 oktober 2015.

Vid miljöberedningens sammanträde den 12 oktober 2015 diskuterades ärendet och
kommunchefen informerade att han varit i kontakt med Region Örebro län och övriga
kommuner i norra Örebro län för att se om intresse finns för en samverkan kring en
tjänst som miljöstrateg. Region Örebro län ska diskutera frågan och återkomma. Nora
kommun har ett intresse av att vara med och ta del av en sådan tjänst. Det finns olika
alternativ att organisera samarbetet, till exempel att tjänsten är placerad på Region Örebro
län och personen arbetar mot kommunen en del av tjänsten (ungefär 50 procent av en
heltidstjänst).

Utskottet för stöd och strategi beslutade den 23 november 2015 att inriktningen är att en
miljöstrateg ska jobba för kommunen till 50 procent av en heltidstjänst. Kommunchefen får
i uppdrag att undersöka förutsättningar för samverkan med Region Örebro län alternativt
Örebro kommun.
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Kommunchef Christer Lenke informerar utskottet om att tanken var att tillsammans med
Nora kommun låta Region Örebro län inom sin förvaltning för Regional utvekling, energi
och klimat anställa en miljöstrateg på 50 % i Nora och 50 % i Lindesbergs kommun. Nu
har Nora kommun sagt nej till detta. Förslaget är att Lindesbergs kommun istället blir
arbetsgivare till en miljöstrateg på 100 % och personen får tillgång till en arbetsplats
på Region Örebro län för att få arbetskollegor med liknande kompetens. Det förslaget
förutsätter mer finansiering för Lindesbergs kommun. Kommunstyrelsens stöd behöver för
att avsätta medel för tjänsten.

Utskottet för stöd och strategi beslutade den 22 augusti 2016 att ställa sig positiva till att
anställa en miljöstrateg på 100 % i Lindesbergs kommun.

Utskottet uppdrar till kommunchefen att till kommunstyrelsens sammanträde i september
2016 komma med förslag till finansiering av tjänsten.
12.1. Handlingar
USS beslut miljöstrateg.pdf (inkluderad nedan)
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LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1

Sammanträdesdatum

Utskottet för stöd och strategi

USS § 33

2016-08-22

Dnr. 2015/507

Förslag till anställande av miljöstrateg
Beslut
Utskottet för stöd och strategi ställer sig positiva till att anställa en
miljöstrateg på 100 % i Lindesbergs kommun.
Utskottet uppdrar till kommunchefen att till kommunstyrelsens
sammanträde i september 2016 komma med förslag till finansiering av
tjänsten.
Ärendebeskrivning
Miljöstrategen har avslutat sin tjänst hos Linde Energi och kommunen.
Linde Energi har inte för avsikt att rekrytera en ny miljöstrateg för
närvarande.
Utskottet för stöd och strategi beslutade den 24 augusti 2015 att uppdra till
miljöberedningen att undersöka förutsättningarna för en miljöstrategtjänst
inom kommunen eller inom ett kommungemensamt samarbete, samt
undersöka vad miljöstrategen i sådana fall ska arbeta med.
Avstämning ska ske till utskottet den 23 november 2015.
Miljöberedningen gav den 28 september 2015 kommunchefen i uppdrag att
stämma av med övriga kommuner i norra Örebro län samt Region Örebro
län om ett eventuellt samarbete kring en miljöstrategtjänst. Ärendet tas upp
på nytt i miljöberedningen den 12 oktober 2015.
Vid miljöberedningens sammanträde den 12 oktober 2015 diskuterades
ärendet och kommunchefen informerade att han varit i kontakt med Region
Örebro län och övriga kommuner i norra Örebro län för att se om intresse
finns för en samverkan kring en tjänst som miljöstrateg. Region Örebro län
ska diskutera frågan och återkomma. Nora kommun har ett intresse av att
vara med och ta del av en sådan tjänst. Det finns olika alternativ att
organisera samarbetet, till exempel att tjänsten är placerad på Region
Örebro län och personen arbetar mot kommunen en del av tjänsten (ungefär
50 procent av en heltidstjänst).
Utskottet för stöd och strategi beslutade den 23 november 2015 att
inriktningen är att en miljöstrateg ska jobba för kommunen till 50 procent
av en heltidstjänst. Kommunchefen får i uppdrag att undersöka
förutsättningar för samverkan med Region Örebro län alternativt Örebro
kommun.

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Utskottet för stöd och strategi

2016-08-22

Kommunchef Christer Lenke informerar utskottet om att tanken var att
tillsammans med Nora kommun låta Region Örebro län inom sin
förvaltning för Regional utvekling, energi och klimat anställa en
miljöstrateg på 50 % i Nora och 50 % i Lindesbergs kommun. Nu har Nora
kommun sagt nej till detta. Förslaget är att Lindesbergs kommun istället
blir arbetsgivare till en miljöstrateg på 100 % och personen får tillgång till
en arbetsplats på Region Örebro län för att få arbetskollegor med liknande
kompetens. Det förslaget förutsätter mer finansiering för Lindesbergs
kommun. Kommunstyrelsens stöd behöver för att avsätta medel för
tjänsten.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att utskottet för stöd och strategi
ska ställa sig positiva till att anställa en miljöstrateg på 100 % i Lindesbergs
kommun och föreslår att utskottet ska uppdra till kommunchefen att till
kommunstyrelsens sammanträde i september 2016 komma med förslag till
finansiering.

_________
Meddelas för åtgärd:
Kommunchef

Justerande

Utdragsbestyrkande

13. Rapport från deltagande i Almedalsveckan 2016
Ärendebeskrivning

Almedalsveckan genomförs söndag den 3 juli till söndag den 10 juli 2016. Lindesbergs
kommun har deltagit i aktiviteter under Almedalsveckan sedan 2013 i samarbete med
kommunerna Borlänge, Falköping och Nässjö samt Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) för ett hållbart asyl- och flyktingmottagande. Nätverksarbetet har intensifierats under
2015 och ett gemensamt strategiskt dokument utarbetas för åren 2016-2018.

Kommunchefen föreslår i en tjänsteskrivelse daterad den 12 april 2016 att
kommunstyrelsen ska besluta:

Kommunstyrelsen utser kommunalråden och oppositionsrådet samt fyra tjänstemän
inom ledningen att delta i det planerade arrangemanget tillsammans med samverkande
kommunerna Borlänge, Falköping och Nässjö.

Kostnaden beräknas till cirka 80 000 kronor och finansieras ur avsatta medel inom
kommunchefens anslag för integration.

Kommunstyrelsen beslutade den 27 april 2016 att utse kommunalråden och
oppositionsrådet samt fyra tjänstemän inom ledningen att delta i det planerade
arrangemanget tillsammans med samverkande kommunerna Borlänge, Falköping och
Nässjö.

Kostnaden beräknas till cirka 80 000 kronor och finansieras ur avsatta medel inom
kommunchefens anslag för integration.

Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen från deltagandet i Almedalsveckan 2016.
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Integrationskoordinatorn inkom med en rapport från deltagandet i Almedalsveckan 2016
den 6 september 2016.
13.1. Handlingar
Sammafattning- Almedalen 2016.pdf (inkluderad nedan)
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p.2016.2906
2016-09-06
Dnr 2016/156
2016-08-09

Rapport från deltagandet i Almedalen 2016
Syfte
Syftet med deltagandet är främst att bygga vidare på det påverkansarbete Lindesberg,
tillsammans med Borlänge, Falköping och Nässjö, bedriver. Fokus har allt mer kommit att
handla om att skapa en arena för interkulturell samhällsutveckling genom:
 Fortsätta bygga relationer generellt
 Få fler relationer i syfte att få pilotprojektstatus
 Fokus att påverka de tre områdena i plattformen; arbete, skola och bostäder
 FOKUS på inflytande, inte uppmärksamhet
De seminarier vi ordnar ska ses dels som kunskapsbildande, dels att få upp frågorna tydligare
på dagordningen om hur vi kan bidra med våra erfarenheter samt dels knyta kontakter med
olika nyckelpersoner. Vi har också velat tydliggöra att dessa fyra kommuner har en särskild
erfarenhet och kunskap som vi vill etablera som en nationell resurs för bättre flyktingmottagande. Almedalsdeltagandet är ett led i att få möjlighet till pilotprojekt. Rikskonferens
genomfördes i Stockholm 4 april 2016 på kommunernas gemensamma tema ”Vem f-n tar
ansvar”.
Som ett led i det gemensamma arbetet har en plattform färdigställts ”Sverige kan – En hållbar
interkulturell utveckling”.
De möten vi ordnar på Almedalen är inriktade på s.k. ”High Level möten”, dvs möten med
personer i ledande ställning. Sven-Erik Österberg, landshövding Norrbotten; Raimo
Pärssinen, ordf Arbetsmarknadsutskottet; Lena Micko, ordf SKL; Angeles BermudezSvankvist, verksamhetsutvecklare för organiserad sysselsättning för asylsökande,
Migrationsverket: Wadih El Achkar, vd Start Up Stockholm; Mathias Wahlsten, chef
integration och etablering Arbetsförmedlingen; Helen Öberg, MP statssekreterare
utbildningsdepartementet; Niklas Nordström, kommunalråd Luleå, ordf Business Sweden;
Roger Mörtvik, S statssekreterare Utbildningsdepartementet.

Ett annat syfte är naturligtvis kunskapsinhämtning/fortbildning utifrån deltagarnas olika
ansvarsområden. En redogörelse av olika lärdomar och intryck redovisa också.
Temat har varit Vem f-n tar ansvar och vi bygger en plattform kallad Sverige kan – En hållbar
interkulturell utveckling- #vemfn eller http://vemfn.se/
Mer om årets arrangemang i Almedalen http://vemfn.se/almedalen-2016-program-6juli/
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Deltagare
Deltagare – måndag 4 juli tom torsdag 7 juli 2016:
Irja Gustavsson, (s) kommunstyrelsens ordförande
Linda Svahn, (s) ordf barn och utbildningsnämnden
Susanne Karlsson, (c) ordf för socialnämnden
Pär-Ove Lindqvist, (m) oppositionsråd
Christer Lenke, kommunchef
Bengt Storbacka, utvecklingsledare
Maria Zetterlind, integrationsstrateg
Åsa Viggeborn, integrationskoordinator

Kostnad
Lindesbergs kommuns kostnader för Almedalsveckan:
Kostnader, kr:
Boende
5 000
Resor
19 122
Ersättning politiker/
tjänstemän utöver ordinarie lön 0
Konsultstöd
50 000
Profiltröjor
2 061
Gemensam middag
2 320
Totalt:
78 503

Summering
Almedalsveckan 2016 är över. Vi vänder hem med en ny uppgift, en viktig uppgift, som när
den blir verklighet kommer ge oss helt nya möjlighet att komma vidare och lösa flera
utmaningar som vi har idag.
Efter en lyckad nationell konferens i Stockholm i april, en fastställd gemensam plattform,
aktiviteteter och en rad möten med beslutsfattare och myndigheter under Almedalsveckan
kommer vi att tidigt i höst presentera ny arbetsform – vi kallar den UNGVUX.
Arbetsformen syftar till att unga mellan 15-25 år klarar skolan och går till arbete. Vi har
gemensamt föreslagit att vara pilotkommuner och arbeta fram lösningar tillsammans med
näringsliv, civilsamhället och offentlig sektor.
Ett lyckat resultat av ett snart fyraårigt samarbete i nätverket Borlänge, Falköping, Nässjö och
Lindesberg. En ny och viktig utgångspunkt för fortsatt lösningsfokuserat arbete.
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Almedalen 2016

Vem f-n tar ansvar
Arrangör: Borlänge kommun, Falköpings kommun, Lindesbergs kommun Nässjö
kommun
Under onsdagen den 6 juli anordnar näterverket en hel dag fylld med seminarier som alla
deltagare från Lindesbergs kommun medverkar vid. Sverige växer och allt fler människor
bosätter sig här. Det kräver konkreta lösningar och bredare samarbeten. Onsdagen den 6 juli
är vikt åt samtal, diskussioner och erfarenhetsutbyten. Allt handlar om att möta den positiva
utvecklingen med de stora utmaningarna kommunerna ställls inför på bästa sätt.
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Gemensamt program för den 6 juli
Vem f-n tar ansvar för tillväxten?
Migrationen är en möjlighet för Sveriges alla kommuner att utvecklas och växa. Nya invånare
och fler besökare är en förutsättning för tillväxt. Detta händer samtidigt som vi är mitt uppe i
en kraftfull urbanisering. En möjlighet med få likheter, en utmaning av stora mått. Lokala
lösningar och fördjupade samarbeten på nationell nivå krävs. Hur f-n tar vi ansvar?
Medverkande:
 Roger Mörtvik (S), statssekreterare Utbildningsdepartementet,
 Mathias Wahlsten, chef integration och etablering Arbetsförmedlingen
 Wadih El Achkar, VD, Start Up Stockholm & grundare av Jobblotsen AB
 Samuel Engblom, samhällspolitisk chef TCO
 Anna Heide, CSR-chef MKB & strateg SABO
 Moderator: Catharina Bildt, konsult, mångfald/integration

Lokala lösningar förutsättningar för tillväxt-våga växa.
Lokal anpassning av arbetsmarknadsinsatser ger
resultat.
Framgångsrika exempel från Lindesberg och Nässjö
inspirerar.
Diskussion mellan:
Bengt Storbacka, utvecklingsledare,
Lindesbergs kommun och
Alexander Lowejko, integrationsstrateg, Nässjö
kommun
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Från misstro till tilltro-vikten av god kommunikation
Det krävs tilltro mellan människor i samhället. Kan exempelvis kommunikation skapa
förståelse för nyanlända? En panel diskuterar nya möjligheter och nya lösningar. Kan vi
bygga ett bättre samhälle med en relationell syn på kommunikation och ett positivt
förhållningssätt?
Medverkande:




Conny Johansson, kommunstyrelsens ordförande, Falköpings kommun
Pascal Tshibanda, forskare i systemisk kommunikation, University of Bedfordshire,
Storbritannien
Catharina Ungh, mångfalds- och kvalitetsutvecklare, Falköpings kommun

Sommarskola-kompensation för sent anlända elever?
Svenska, engelska och matematik med sol och bad. Sommarskolan för åk 4–9 har under sju år
minskat avståndet mellan de som började i tid och de som kom senare.
Medverkande:






Matilda Westerman (MP), stabschef Utbildningsdepartementet
Mari Jonsson (S), kommunalråd Borlänge kommun
Kenneth Persson (S), ordförande Hållbarhetsutskottet, Borlänge kommun
Ulrik Bergman (M), vice ordförande Arbetsmarknads- och socialnämnden, Borlänge
kommun.
Moderator: Marcus Hjelm

Våldsbejakande extremism. Vad kan kommunerna göra?
Vit makt-miljön bedöms utgöra det största hotet mot demokratin i Dalarna. Det är inte unikt
för platsen. Hur ser Vit makt-miljön ut idag, hur kan kommuner hantera och förebygga?
Medverkande:








Daniel Poohl, VD & chefredaktör, Expo
Kenneth Persson (S), ordförande i Arbetsmarknads- och socialnämnden, Borlänge
Nicole Skoglund (Ofa), ledamot i Fritidsnämnden, Borlänge kommun
Robin Andersson, projektledare, Sergerstedsinstitutet
Josefin Bergström, utvecklare, Borlänge kommun
Representant från Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism
Moderator: Jan-Olof Lundberg
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Irja Gustavssons rapport från Almedalen
Under hela tisdagen deltog jag vid alla high-levelmöten med samtliga inbjudna samtalspartner
samt träff med kommunals nya ordförande. Vi träffade under dagen statssekreterare,
verksamhetsutvecklare och ordförande/kommunalråd. Dagen blev lång, otroligt givande och
betydelsefull. Kontakter som vi knutit med inbjudna personer ger oss som kommun en väg in
i beslutsfattares innersta rum. Samtalen genomfördes i all enkelhet på innergård i centrala
Visby och vi fick möjlighet att framföra synpunkter från våra fyra kommuners olika
perspektiv på de utmaningar vi ställs inför inom olika områden.
Under onsdagen inledde jag vår gemensamma dag ”Vem f-n tar ansvar för tillväxten?” med
välkomst tal och deltog därefter vid dagens alla föreläsningar. Torsdagen blev den dagen som
jag själv kunde välja att besöka andra seminarier vilket redovisas nedan:
Torsdag 7 juli

Ny rapport: 4 av 5 högstadieskolor har hemmasittare
Arrangör: Learnox
Beskrivning av samhällsfrågan
Öppet samtal med ansvariga politiker, lärare och skoltjänstemän om hemmasittares situation
och lösningar.
Medverkande:
 Torvid Hafström, Vd, Learnox
 Toivo Sjörén, Chef för opinionsundersökningar, TNS Sifo
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Sammanfattning av veckan ur ett byggperspektiv
Arrangör: Nordbygg / Stockholmsmässan
Beskrivning av samhällsfrågan
Arets vecka summeras ur ett byggperspektiv. Vilka var de stora bygg- och bostadspolitiska
utspelen? Vad förde branschens företag och organisationer fram som viktiga frågor och
nyheter?

Utökad beskrivning av samhällsfrågan
Fredrik Drotte, Stadsutvecklingschef i Upplands Väsby, Lennart Weiss, kommersiell direktör
på Veidekke och Tommy Lenberg, VD på Byggherrarna berättar om sina intryck i ett samtal
som leds av Peter Söderberg, projektchef Nordbygg.
Medverkande:
 Fredrik Drotte, stadsutvecklingschef, Upplands Väsby
 Lennart Weiss, kommersiell direktör, Veidekke
 Peter Söderberg, projektchef, Nordbygg/Stockholmsmässan

Linda Svahns rapport från Almedalen
Förutom att delta vid de möten och seminarier som anordnades tillsammans med de andra tre
kommunerna i nätverket (Borlänge, Falköping och Nässjö) gick jag på följande seminarier:
Tisdagen 5 juli

Nyanlända elever – hur kan lärarna räcka till
Arrangör: Lärarnas riksförbund, Natur & Kultur, Sveriges Utbildningsradio.
Medverkande:






Nihad Bunar, professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet
Lena Hallengren (S), ordförande i utbildningsutskottet
Helén Engmo, generaldirektör Skolinspektionen,
Ebba Östlin, utredare och kommunalråd i Botkyrka
Åsa Fahlén, förbundsordförande i Lärarnas Riksförbund

Seminariet handlade om att vi har nyanlända elever med de förutsättningar de har med sig.
Det är viktigt att komma ihåg att det inte är en homogen grupp. Det finns de som inte har
någon skolbakgrund alls, och de som tycker att svenska skolan är för lätt och ställer för låga
krav. Lärarnas kompetens och kompetensutveckling lyftes fram som en viktig faktor liksom
arbetssätt och organisationen på olika skolor.

Pedagogiskt ledarskap ska leda skolan framåt – men vad är det?
Arrangör: Mittuniversitetets rektorsprogram.
Medverkande:




Gunnar Berg från Mittuniversitetet
Mats Ekholm från Karlstads universitet
Matz Nilsson, ordförande i Skolledarförbundet
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Seminariet handlade till stor del om att många pratar om pedagogiskt ledarskap, att det ska
vara rektors huvuduppgift och det som ska lyfta Sveriges skolresultat, men vad är pedagogiskt
ledarskap? Hur kommer det till uttryck? Vad menas? Gunnar Berg från Mittuniversitetet
problematiserade begreppet och berättade att de på Mittuniversitetet börjat prata om
”organisationsbyggare” istället för pedagogiskt ledarskap. Organisation ska här ses som ett
brett begrepp där ledarskap och pedagogik ingår, inte bara organisation ur ett snävt perspektiv
med administration och resultat. Mats Ekholm från Karlstads universitet menade att rektorer
ska ha processen i fokus, inte bara titta på resultaten.
Onsdagen 6 juli

Morgondagens kommunikation – kreativ innovation
Arrangör: Berghs School of Communication
Medverkande:


Camilla Wallander, VD Berghs School of Communication.

Seminariet handlade om att det i en alltmer komplex medievärld behövs nytänkande och
kompetens för att göra sina idéer gemensamma med andra. Förutsättningarna för
kommunikation idag ser annorlunda ut idag jämfört med för 10 år sedan när företag och
organisationer i större utsträckning än i dag kunde marknadsföra sig själva och sina idéer
jämfört med idag när konsumenterna i större utsträckning själva kommunicerar via sociala
medier mm.
Torsdagen 7 juli
Idrottens samhällsroll – idrott som motor för kommunal och regional utveckling
Arrangör: Sport & Affärer, Destination Gotland.
Medverkade:




Peter Rohmée, analytiker Sveriges främsta idrottskommuner på Sport & Affärer
Pehr Palm VD Event in Skåne, Carl-Johan Ingeström VD Visit Södra Dalarna
Olof Öhman, OS-utredare i Stockholm Stad.

Seminariet handlade om hur samhälle, idrott och näringsliv kan arbeta framgångsrikt
tillsammans med frågor som integration, spontan- bredd- och elitidrott. Evenemang,
arenautveckling och destinationsmarknadsföring. Det diskuterades vad som kännetecknar en
framgångsrik idrottskommun och vilka framgångsfaktorer som finns.

Susanne Karlssons rapport från Almedalen
Förutom att delta vid de möten och seminarier som anordnades tillsammans med de andra tre
kommunerna i nätverket (Borlänge, Falköping och Nässjö) gick jag på följande seminarier
och andra möten:
På barnrättstorget gavs ett seminarium om ensamkommande på låsta ungdomshem och
States institutionsstyrelse (SiS) ansvarade. De beskrev hur flyktingbarn utgör en växande
andel av unga som placeras på SiS låsta ungdomshem. Hur ska vi möta de utmaningar det
innebär och hur verksamheterna utveklar sitt arbete för att möta behoven hos dessa
ungdomar?
Seminarium två på barnrättstorget ansvarade Barnrättsorganisationen Maskrosbarn för.
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Maskrosbarn stödjer ungdomar mellan 13-19 år, som har föräldrar som mår psykiskt dåligt
eller har ett missbruk. De arbetar även med att föra fram ungas perspektiv och företräder de
unga gentemot beslutsfattare och myndigheter. De presenterade på seminariet muntligt den
senaste rapporten kring hur ungdomarna upplever att vara placerade i familjehem samt
relationen till socialtjänsten. Fyra ungdomar samt två anställda socionomer beskrev olika
situationer de inte ansåg fungerade just för dem när de varit i kontakt med hem, familjehem,
myndigheter eller socialtjänst. Rapporten kommer skriftligt att publiceras inom några veckor,
då jag har för avsikt att skicka med den i handlingarna till Socialnämnden.

Integration från dag ett- Asylboendeföretagen
Asylboendeföretagen är en ideell förening inom Almega Tjänsteföretagen som organiserar
företag som bedriver boenden för asylsökande i Sverige. Det är 25 företag som anslutit sig till
denna förening sedan starten 1 juni 2015. Det var en paneldiskussion kring hur de verkar för
att upprätthållandet av god standard och hög etik inom branschen och övriga frågor som berör
för fortsatt sund tillväxt. Representanter från Almega, Asylboendeföretagen samt Angeles
Bermudez-Svankvist från Migrationsverket ingick i panelen.
Hur löser jag samhällsproblem via en stiftelse?
Arrangör: PwC
Medverkande i panelen:




Pontus Braunerhjelm, forskningsledare och professor i entreprenörskapsforum KTH
Niclas Adalberth, grundare Klarna
Madeleine Linins Mörner Director Axfoundation

En paneldiskussion då de utgick från fyra frågeställningar.
Hur löser jag samhällsproblem via en stiftelse?
Hur bidrar socialt entreprenörskap till en positiv samhällsutveckling?
Hur kan ramverket kring socialt entreprenörskap utvecklas?
Hur kan politiken främja att alla samhällsaktörer bidrar till samhällsnyttan?
Olika vinklar kring frågorna beroende på vilket område deltagarna i panelen företrädde,
gemensamt ansåg alla att socialt entreprenörskap är viktigt och ger stor samhällsnytta.

Hur påverkar våra vardagliga hygienartiklar oss och miljön omkring oss?
Arrangör Centerkvinnorna
Medverkande i panel:






Peter Sörngård, miljöexpert
Kristina Yngwe Centerpartiet
Johanna Sandahl Naturskyddsföreningen
Sofia Jarl ordförande i Centerkvinnorna
Moderator

I dag har medvetenheten ökat för vad vi äter och hur det produceras. Men har vi samma
medvetenhet kring produkter vi använder på kroppen? En kvinna använder olika produkter
inom hygien och kosmetika så ungefär 168 olika kemikalier kommer hon i kontakt med
dagligen, en man ungefär hälften så mycket. Debatt och diskussion om hur du som person
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påverkas och vidare till hur det påverkar kretsloppet. Det diskuterades även om hur
kommuner och landsting kan begränsa kemikalieanvändning i sina verksamheter.

Samhall
Jag blev inbjuden till samtal med Elisabeth Hansson som arbetade för The Boston Consulting
Group på uppdrag av Samhall. Hon önskade mina perspektiv på framtida utmaningar för
personer med funktionsnedsättningar och vilka typer av jobb som de kan vara aktuella att
utföra i kommuner. Frågor om att anställa personer i egen kommunal regi eller köpa tjänster
av Samhall. Det var inga detaljfrågor utan mer frågor och diskussion kring att färre
anställningar görs med personer som har funktionsnedsättning utifrån Samhalls roll som
arbetsgivare för denna grupp.
Utöver de seminarium och vårt arbete kring Vem f-n? blev det några spontanbesök i montrar,
personliga möten och diskussioner. Dagarna i Visby var mycket intressanta, intensiva och
givande. Jag har fått mycket nyttigt att ta med i det politiska arbetet i kommunen.

Pär-Ove Lindqvists rapport från Almedalen
Förutom att delta vid de möten och seminarier som anordnades tillsammans med de andra tre
kommunerna i nätverket (Borlänge, Falköping och Nässjö) gick jag på följande seminarier:
Tisdagen 5 juli
Från ett uppkopplat land till ett smart land – när ska Sverige vakna från sin digitala
skönhetssömn?
Medverkande:





Per Mosseby, direktör avdelningen för digitalisering, Sveriges kommuner och
landsting
Sara Öhrvall, senior rådgivare och föreläsare
Mats Williamson, vice vd, Skanska
Patrik Nilsson, HPE

Hur lång tid skall det ta att digitalisera skolans metoder och läromedel? Med datorn kan
skolan effektivisera lärandet och höja måluppfyllelsen. Sverige ligger högt upp i alla
undersökningar vad gäller bredbandsutveckling, digitalisering och datormognad. Men när ska
vi börja använda denna kraft på ett smart sätt? Företag, myndigheter och sjukvård måste på
allvar ta steget in i den smarta digitala världen!
Malmöerfarenheten – det här kan skolsverige lära av Malmös mottagande av nyanlända
Arrangör: Skolförvaltningarna, Malmö stad

Medverkande:





Anna Ekström, generaldirektör, Skolverket
Nihad Bunar, professor, malmökommissionär, Stockholms Universitet
Anders Rubin, skolkommunalråd, Malmö stad
Andreas Norbrant, förskoledirektör, Malmö stad

Under hösten 2015 sökte sig ett rekordstort antal flyktingar till Malmö och staden står inför en
historiskt stor befolkningsutveckling. Men hur bibehåller man en skola för alla med hög
kvalitet? I Malmös förskolor och skolor pågår ett stort arbete som hela skolsverige kan lära
sig av.
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Onsdagen 6 juli
Flyktingmottagande och integration- Hur kan IT användas för en snabbare
integrationsprocess?
Arrangör: Dagens industri, Hewlett Packard Enterprise
Medverkande






Mathias Wahlsten, chef integration och etablering, Arbetsförmedlingen
Åsa Zetterberg, sektionschef för Center för e-samhället, SKL
Lars Sjöström, senior rådgivare, VIRGOkonsult
Håkan Petersson, sektorchef, Capgemini
Anna Bellman, moderator

Hur kan IT användas för att förbättra mottagnings- och integrationsprocessen? Kan nyanlända
själva ta mer ansvar i asylprocessen genom smarta IT-verktyg? Kan modernare verktyg för
digital matchning av kompetenser och arbetsuppgifter göra det lättare för nyanlända att
komma in på arbetsmarknaden?
Tordagen 7 juli
Idrottens samhällsroll– idrott som motor för kommunal och regional utveckling
Arrangör: Sport & Affärer, Destination Gotland

Medverkade:












David Lega, kommunalråd, Göteborgs stad
Peter Rohmée, analytiker Sveriges främsta idrottskommuner, Sport & Affärer
Pehr Palm, vd, Event in Skåne
Carl-Johan Ingeström, vd, Visit Södra Dalarna
Olof Öhman, OS-utredare, Stockholms Stad
Per Schöldberg, kommunalråd, Växjö Kommun
Per Viberg, ägare, O´Learys, Visby
Bo Ronsten, distriktsidrottschef, Gotlands Idrottsförbund
Anders Ramsby, fritidschef, Halmstad
Glenn Rytterfjell, marknadschef, Lidköpings kommun
Håcan Nilsson, moderator, Sparbanken Skåne

Hur kan samhälle, idrott och näringsliv arbeta mer framgångsrikt med frågor som integration,
spontan-, bredd- och elitidrott, evenemang, arenautveckling och destinationsmarknadsföring?

Bengt Storbackas rapport från Almedalen
Vägen till villa, vovve, bil. Hur kan nyanlända snabbare bli etablerade?
Arrangör: Swedbank
Effekter av flyktingkrisen ställer Sverige inför ett antal mycket stora utmaningar - och akuta
problem, sannolikt de största sedan andra världskriget. Många tvivlar på vår förmåga att
lyckas. Men Sverige är ett rikt land och vi behöver bli fler svenskar, många fler.
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Utökad beskrivning av samhällsfrågan.
Hur kan vi göra dagens och morgondagens utmaningar till framtidens möjligheter? För det är
vad som händer när de akuta problemen har lösts som kommer att ha störst påverkan på
Sverige. Arbetslösheten stiger troligen under en period utifrån den stora flyktinginvandringen
men på sikt är det bra för svensk ekonomi med befolkningstillväxt. Den stora utmaningen just
nu är att det finns många jobb men svårt att hitta rätt kompetens. Utbildning är därför viktigt.
Medverkande:
 Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister
 Anna Breman, Swedbank
 Anna-Karin Hatt, Almega
 Boel Godner, Södertälje
 Erik Ullenhag, Liberalerna
 Heidi Avellan, SDS & HD
 Håkan Samuelsson, Volvo Cars
 Jonas Nygren, Sundbyberg
 Lars Forseth, Manpower Gr Nordic
 Lisa Pelling, Arena Idé
 Maria Rankka, Sthlm Handelskammare
 Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingen

Nätverkets samtal med Start Up vd Wadih El Achkar
Hur tar vi vara på människors möjligheter och kompetens? Vi bor i möjligheternas land. Vi
kan samordna kommunens pengar för att jobba smartare.
Tillgången på människor är förutsättningen för tillväxt. Tillsammans med ett bostadsprojekt
så kopplas bostad till att man sköter ett jobb. Jobb kopplat till bostad. Vi hyr under 15 års tid.
Vi har 5 % av Rikshems bestånd. Vi fokuserar inte på orten utan på jobbet. Så flyttar jobbet,
flyttar personen. Dvs jobbet går före bostaden.
Vi erbjuder rådgivning till företag. Europas ledande affärs- och innovationsföretag. 60 % i
målgruppen är kvinnor. Start Up buss startades för att vara mobila och möte människor där de
bor. Folk kan boka upp tid med bussen när de kommer. Modet att tänka annorlunda. Start Up
har uppdrag från arbetsförmedlingen vilket innebär att de får del av etableringsersättningen.

Vuxenutbildning som leder till jobb?
Arrangör: Delegationen för unga ut i arbete
Hur bör morgondagens vuxenutbildning se ut? Och hur tar vi oss dit? Utmaningarna inom
komvux är många och stora; kommunerna behöver ta ett ökat ansvar för att skapa en
högkvalitativ komvuxutbildning, och kopplingen mellan vuxenutbildningen och
ungdomsarbetslösheten måste bli tydligare, men hur?
”Vuxenutbildningen ska möta människor och tillgodose deras behov av lärande utifrån den
enskilda personens önskemål, behov och förutsättningar och stödja vuxnas delaktighet i det
livslånga lärandet. Kommunerna bör i samverkan med andra kommuner, folkbildningen och
privata utbildningsanordnare utveckla en roll inte bara som utbildningsanordnare utan också
som samordnare av informationsinsatser, vägledning och utbildningsmöjligheter.”
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Så uttryckte sig regeringen redan för 15 år sedan och det känns fortfarande angeläget. Men
vägen dit är lång. Hur kan vuxenutbildningen leva upp till kraven? Med många unga och
nyanlända utan gymnasieutbildning blir möjligheterna att komplettera och förbättra sin
utbildning avgörande för att bryta arbetslösheten. Hur kan vuxenutbildningen medverka till att
tillgodose arbetslivets kompetenskrav och samtidigt minska ungdomsarbetslösheten?
Medverkande:









Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapsminister
Håkan Sörman, vd, SKL
Johan Brinck, innovationsledare arbetsmarknadsenheten, Södertälje kommun
Maria Graner, generalsekreterare, Folkbildningsrådet
Jonas Jonsson, ordförande, Vuxenutbildningen i samverkan
Alma Nordenstam, styrelseledamot, Sveriges ungdomsråd
Lil Ljunggren Lönnberg, ordförande, Delegationen för unga till arbete
K-G Bergström, moderator

Christer Lenkes rapport från Almedalen
Om regeringens syn på flyktingbarn och åldersbedömning
Arrangör: Migrationsverket
Beskrivning av samhällsfrågan
Barnminister om varför regeringen driver frågan om att genomföra åldersbedömningar och
hur ska de hantera den stora mängden flyktingbarn.
Medverkande:




Claes Elfsberg, moderator
Åsa Regnér, barn- och jämställdhetsminister, Regeringen
Anders Danielsson, generaldirektör, Migrationsverket
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Flyktingarna i Europa – ett gemensamt ansvar eller en nationell
angelägenhet?
Arrangör: EU-kommissionen
Beskrivning av samhällsfrågan
För att ta hand om ett ökande antal flyktingar till Europa har EU-kommissionen och många
medlemsländer föreslagit ett djupare samarbete och ett mer solidariskt delat ansvar. Länderna
är dock inte överens vilket har skapat politiska spänningar i EU. Hur ska Europa kunna enas
kring flyktingpolitiken?
Medverkande:




Robert Hannah, riksdagsledamot, Liberalerna
Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Katarina Areskoug Mascarenhas, chef, EU-kommissionen i Sverige
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Maria Zetterlind o Åsa Viggeborns rapport från Almedalen
Dagarna i Almedalen har inneburit kommungemensamma arbetsmöten, high level-möten mm
förutom seminariebesök. Vi har deltagit i high level-möten med Angeles Bermudez-Svankvist
(verksamhetsutvecklare förorganiserad sysselsättning för asylsökande, Migrationsverket),
Mathias Wahlsten (chef för integration och etablering Arbetsförmedlingen), Roger Mörtvik S,
(statssekreterare Utbildningsdepartementet)

Tisdag 4 juli

Hur får vi en skola i världsklass?
Arrangör: Lärarförbundet
Skola, integration och mångfald diskuteras ur olika perspektiv med lärare, forskare, politiker,
debattörer med flera. Vilka är de stora utmaningarna för skolan i dag och vilka lösningar behövs för att
möta framtiden?

Medverkande:












Maria Arneng, verksamhetschef, Stiftelsen Läxhjälpen
Hala Mohammed, ordförande, Röda Korsets Ungdomsförbund
Behrang Miri, artist och samhällsdebattör
Ulrika Carlsson, utbildningspolitisk talesperson, Centerpartiet
Emil Gustavsson, ordf., Sveriges elevkårer
Samuel Engelhardt, specialpedagog, Angeredsgymnasiet
Per Söderpalm, Business Area Director, TNS Sifo
Johanna Jaara Åstrand, ordförande, Lärarförbundet
Matilda Gustafsson, vice ordf., Lärarförbundet Student
Karin Berg, programledare, Lärarförbundet
Jacob Möllstam, programledare, Lärarförbundet
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Vad får män att inse att de har en roll att spela i jämställdhetsarbetet?
Arrangör: Veckans affärer
Allt fler arbetsgivare ser att jämställdhetsarbete har en affärskritisk potential. Med
genusmedveten grupputveckling skapar de mer dynamiska team, bättre samarbeten och större
affärer. Allt fler män förstår att de har en roll att spela och mycket att vinna på att ta ansvar
för jämställdheten.
Utökad beskrivning av samhällsfrågan
En alltmer komplex omvärld och alltmer mångfacetterad personalstyrka och talangpool gör
att organisationer behöver skapa förståelse för och använda olikheter. Medarbetare och chefer
behöver kunna samarbeta på riktigt, kunna utnyttja meningsskiljaktigheterna och
potentialerna som uppstår när avvikare kommer in i en organisation. Den uppdelning som
utestänger störst andel av befolkningen är den mellan kvinnor och män. Vad får män att inse
att de kan har en roll att spela i jämställdhetsarbetet? Vad får män att våga bryta med normer
och riskera att bli obekväm? Vad bör män tänka på för att inte börja dominera också denna
fråga?
Medverkande





Pia Höök, gender & diversity director, Skanska Group
Andreas Bhagwani, ledarskapskonsult, Kichisaga Leadership
Fredrik Eklöf, ledarskapskonsult och aktivist, Kichisaga Leadership
Åsa Uhlin, moderator, chefredaktör, Veckans Affärer

Vägen till villa, vovve, bil. Hur kan nyanlända snabbare bli etablerade?
Arrangör: Swedbank
Effekter av flyktingkrisen ställer Sverige inför ett antal mycket stora utmaningar - och akuta
problem, sannolikt de största sedan andra världskriget. Många tvivlar på vår förmåga att
lyckas. Men Sverige är ett rikt land och vi behöver bli fler svenskar, många fler.
Utökad beskrivning av samhällsfrågan.
Hur kan vi göra dagens och morgondagens utmaningar till framtidens möjligheter? För det är
vad som händer när de akuta problemen har lösts som kommer att ha störst påverkan på
Sverige.













Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Anna Breman, Swedbank
Anna-Karin Hatt, Almega
Boel Godner, Södertälje
Erik Ullenhag, Liberalerna
Heidi Avellan, SDS & HD
Håkan Samuelsson, Volvo Cars
Jonas Nygren, Sundbyberg
Lars Forseth, Manpower Gr Nordic
Lisa Pelling, Arena Idé
Maria Rankka, Sthlm Handelskammare
Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingen
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Nils Karlson, Ratio
Petra Albuschus, ICA
Therese Jönmark, E.ON
Ylva Johansson, arbetsmarknads-och etableringsminister
Anders Ferbe, IF Metall
Stig Henriksson, Vänsterpartiet

SCB-Vägen ut i arbetslivet- Har din bakgrund betydelse?
Arrangör: SCB
Integration i skola och arbetsliv är en ständigt aktuell fråga. Vi vet att det finns skillnader i
ursprungsland, familjebakgrund och typ av skola, men resulterar dessa skillnader också i
olikheter i genomförandet av studier och vägen ut i arbetslivet?
I seminariet följer SCB människor med olika bakgrund deras väg genom skolan och ut i
arbetslivet. Vi tittar på om skillnader i ursprungsland, familjebakgrund och typ av skola
resulterar i olikheter i vägen ut i arbetslivet. Vi tittar även på om förutsättningarna skiljer sig
åt mellan olika grupper av utrikes födda jämfört med inrikes födda.
Medvekande:



Therese Hedlund, statistiker, SCB, Statistiska centralbyrån
Susanne G Brännström, statistiker, SCB, Statistiska centralbyrån

SCB-Hur påverkar asylinvandringen nationalräkenskaperna?
Arrangör: SCB
Hur hanteras utgifter för integration och migration i nationalräkenskaperna? Hur mycket har
den ökade migrationen bidragit till BNP-tillväxten under 2015 och 2016? Hur har det
finansiella sparandet påverkats av de ökade utgifterna för migration och integration? Hur stor
andel av BNP är migrationen?
Medverkande:


Maria Pettersson, statistiker, SCB, Statistiska centralbyrån
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8 teser för ett effektivare och bättre flyktingmottagande, Trelleborgs
kommun
Arrangör: Trelleborgs kommun
8 teser för ett bättre mottagande av nyanlända – så heter den skrift som Trelleborg tagit fram.
I denna presenteras tankar och förslag med rötterna ibland annat höstens flyktingmottagande i
Trelleborg.

Onsdag 5 juli

Vuxenutbildning som leder till jobb
Arrangör: Delegationen för unga
Hur bör morgondagens vuxenutbildning se ut? Och hur tar vi oss dit? Utmaningarna inom
Komvux är många och stora; kommunerna behöver ta ett ökat ansvar för att skapa en
högkvalitativ komvuxutbildning, och kopplingen mellan vuxenutbildningen och
ungdomsarbetslösheten måste bli tydligare, men hur?
”Vuxenutbildningen ska möta människor och tillgodose deras behov av lärande utifrån den
enskilda personens önskemål, behov och förutsättningar och stödja vuxnas delaktighet i det
livslånga lärandet. Kommunerna bör i samverkan med andra kommuner, folkbildningen och
privata utbildningsanordnare utveckla en roll inte bara som utbildningsanordnare utan också
som samordnare av informationsinsatser, vägledning och utbildningsmöjligheter.” Så
uttryckte sig regeringen redan för 15 år sedan och det känns fortfarande angeläget. Men vägen
dit är lång. Hur kan vuxenutbildningen leva upp till kraven? Med många unga och nyanlända
utan gymnasieutbildning blir möjligheterna att komplettera och förbättra sin utbildning
avgörande för att bryta arbetslösheten. Hur kan vuxenutbildningen medverka till att tillgodose
arbetslivets kompetenskrav och samtidigt minska ungdomsarbetslösheten?
Medverkande:
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Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapsminister
Håkan Sörman, vd, SKL
Johan Brinck, innovationsledare arbetsmarknadsenheten, Södertälje kommun
Maria Graner, generalsekreterare, Folkbildningsrådet
Jonas Jonsson, ordförande, Vuxenutbildningen i samverkan
Alma Nordenstam, styrelseledamot, Sveriges ungdomsråd
Lil Ljunggren Lönnberg, ordförande, Delegationen för unga till arbete
K-G Bergström, moderator

Flyktingmottagande och integration- Hur kan IT användas för en snabbare
integrationsprocess?
Arrangör: Capgemini, IBM
Hur kan IT användas för att förbättra mottagnings- och integrationsprocessen? Kan nyanlända
själva ta mer ansvar i asylprocessen genom smarta IT-verktyg? Kan modernare verktyg för
digital matchning av kompetenser och arbetsuppgifter göra det lättare för nyanlända att
komma in på arbetsmarknaden?
Utökad beskrivning av samhällsfrågan
Mottagande är idag en process som präglas av långa väntetider och inblandning från många
olika instanser. Det resulterar i att kvalificerade personer kan få vänta i år på
myndighetsbeslut och valideringar som dröjer, samtidigt som vi i Sverige har brist på
arbetskraft både inom tjänsteområden och hantverksyrken. Kan man som nyanländ till
Sverige i högre utsträckning vara involverad i sin egen asylprocess? Kan digitala verktyg som
validerar kunskaper och arbetsförmåga användas? Kan en samlingsplats för meriter och
språkutbildningar på nätet bidra till att personerna kommer in i systemet snabbare? Kan
digitala lösningar göra att nyanlända snabbare kommer in på arbetsmarknaden genom
matchning med kompetenser och arbetsuppgifter? Kan man genom sådana åtgärder bidra till
att öka individens möjligheter? Målgrupp är politiker och tjänstemän som arbetar med
arbetsmarknad, flyktingmottagande och integration.
Medverkande






Mathias Wahlsten, chef integration och etablering, Arbetsförmedlingen
Åsa Zetterberg, sektionschef för Center för e-samhället, SKL
Lars Sjöström, senior rådgivare, VIRGOkonsult
Håkan Petersson, sektorchef, Capgemini
Anna Bellman, moderator

Om våld i Hederns namn-ett brännande aktuellt ämne
Arrangör: ROKS
Beskrivning av samhällsfrågan
Fadime Sahindal mördades år 2002. Vad har Sverige lärt sig av detta? Inte mycket.
Fortfarande utsätts främst flickor och kvinnor för våld i hederns namn. Många av dem söker
sig till kvinnojourernas skyddade boenden för hjälp. Men vad händer efteråt? Vem tar hand
om sedan? Vad måste förbättras?

Utökad beskrivning av samhällsfrågan
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Fler än 100 000 ungdomar i Sverige växer upp med begränsningar, kontroll och i vissa fall
hot och våld i hederns namn, enligt regeringens utredare Carin Götblad i juni 2014. I en
enkätundersökning från organisationen Varken hora eller kuvad i segregerade områden i
Stockholm år 2016 fick 1100 unga svara på frågor om sin egen frihet: 83 % av tjejerna får inte
ha killkompisar. 73 % av tjejerna får inte inleda en kärleksrelation innan de gifter sig. 28 % av
tjejerna upplever att de kontrolleras "mycket hårt" av sina manliga släktingar och föräldrar. 56
% av tjejerna får inte delta i fritidsaktiviteter där pojkar är med. Roks, Riksorganisationen för
kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, har länge arbetat med denna högaktuella fråga. I filmen
"Jag har förlorat dom alla" hör vi två tjejer berätta om sina liv och det våld de upplevt. Efter
filmen blir det paneldiskussion om våld i hederns namn.
Medverkande:






Zozan Inci, ordförande, Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i
Sverige
Juno Blom, utvecklingsledare, Länsstyrelsen Östergötland
Ulrika Rogland, jurist/målsägandebiträde
Kickis Åhré Älgamo, kriminalinspektör, Rikskriminalpolisen
Colette van Luik, moderator, Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer
i Sverige

Torsdag 7 juli

Att våga se ojämlikheter
Arrangör: Botkyrka kommun
Vi har en nationell jämlikhetspolitik men vi vet inte hur det ska följas upp. Vi undersöker
jämlikhetsdata som uppföljningsmetod.
Deltagare: Paul Lappalainen, styrelsemedlem Unesco LUCS, Stockholms universitet, Yamam
Al-Zubaidi, Riksteatern och Europeiska kommissionen, Stellan Gärde, Apply Human Rights
och Internationella juristkommissionen, Helena Rojas, utvecklingschef Botkyrka kommun,
samordnare Unesco LUCS. Moderator: Paula Lejonkula. Arrangör: Botkyrka kommun och
Unesco LUCS.

Människohandel-ett svenskat problem som kräver en svensk lösning
Arrangör: Frälsningsarmén
Utvalda experter lyfter fram flera viktiga perspektiv kring det moderna slaveriet människohandeln.
Medverkande:








Emma Cotterill, jurist, projektledare för nationellt stödprogram, Frälsningsarmén.
Simon Häggström, chef på Stockholmspolisens prostitutionsgrupp, författare till
boken "Skuggans lag", Polisen.
Anders Pettersson, generalsekreterare, ECPAT Sverige.
Endrit Mujaj, Utvecklingsledare, Metodstöd mot Människohandel, Länsstyrelsen
Peter Strandell, leg. psykolog, Stiftelsen Tryggare Sverige.
Jenny Sonesson, liberal debattör, krönikör Dagens Samhälle
Carina Ohlsson, riksdagsledamot, ordförande i S-kvinnor, Socialdemokraterna.
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Möjligheterna att påverka och träffa många aktörer är stora under Almedalsveckan. Dessa
möjligheter överträffade vida våra förväntningar. Kommunernas samarbete i ”Vem f-n tar
ansvar” har spridit sig och fått genomslag. Egna seminarier var välbesökta och high levelmöten har stor betydelse för kunskapspåverkanskanaler. Trötta men nöjda första års besökare.

Sammanställt av Maria Zetterlind och Åsa Viggeborn
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14. Finansiering av nationell stödfunktion på SKL till stöd för utveckling
av en mer kunskapsbaserad socialtjänst
Ärendebeskrivning

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beslutade vid sitt sammanträde
den 10 juni 2016:

•

•

Att rekommendera kommunerna att tillsammans finansiera en nationell
stödfunktion på SKL till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och
jämlik socialtjänst.
Att under 2017-2018 utreda vidare och förankra i kommuner och landsting
framtida finansiering av en nationell stödfunktion.

Bakgrunden är att den statliga medfinansieringen av flera aktiviteter bedrivna av SKL
på nationell nivå syftar till att stötta utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik
socialtjänst upphör efter 2016. En av anledningarna till detta är att statsbidragen har
gått från att vara mer riktade än generella. För fortsatt utvecklingsstöd på nationell nivå
behöver ni finansiering av en stödfunktion på SKL säkras efter 2016.

SKL önskar svar om ställningstagande från kommunerna senast den 30 september 2016.
14.1. Handlingar
Finansiering nationell stödfunktion SKL kunskapsbaserad socialtjänst(3).pdf
(inkluderad nedan)

Sida 24 av 45
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Dnr 2016/272

Mall
Att fördela
Per invånare exkl 10%
Per invånare med 10%

Bef exkl >200 000
Bef storstäder
Kod
riket
0114
0115
0117
0120
0123
0125
0126
0127
0128
0136
0138
0139
0140
0160
0162
0163
0180
0181
0182
0183
0184
0186
0187
0188
0191

Kommun
Summa
UPPLANDS VÄSBY
VALLENTUNA
ÖSTERÅKER
VÄRMDÖ
JÄRFÄLLA
EKERÖ
HUDDINGE
BOTKYRKA
SALEM
HANINGE
TYRESÖ
UPPLANDS-BRO
NYKVARN
TÄBY
DANDERYD
SOLLENTUNA
STOCKHOLM
SÖDERTÄLJE
NACKA
SUNDBYBERG
SOLNA
LIDINGÖ
VAXHOLM
NORRTÄLJE
SIGTUNA

3 400 000
0,35
0,32

Befolkning 2015

tot summa

7 835 729
2 002 689

2 764 170
635 830

Befolkning 2015
9 838 418
42 422
32 364
41 944
40 997
72 244
26 915
104 999
89 374
16 398
83 492
46 019
25 691
10 079
68 015
32 469
70 062
923 158
93 076
97 808
45 761
76 063
46 245
11 402
58 478
44 599

Avgift
3 399 800
15 000
11 400
14 800
14 500
25 500
9 500
37 000
31 500
5 800
29 500
16 200
9 100
3 600
24 000
11 500
24 700
293 100
32 800
34 500
16 100
26 800
16 300
4 000
20 600
15 700

0192
0305
0319
330
331
0360
0380
0381
0382
0428
0461
0480
0481
0482
0483
0484
0486
0488
0509
0512
0513
0560
0561
0562
0563
0580
0581
0582
0583
0584
0586
0604
0617
0642
0643
0662

NYNÄSHAMN
HÅBO
ÄLVKARLEBY
KNIVSTA
HEBY
TIERP
UPPSALA
ENKÖPING
ÖSTHAMMAR
VINGÅKER
GNESTA
NYKÖPING
OXELÖSUND
FLEN
KATRINEHOLM
ESKILSTUNA
STRÄNGNÄS
TROSA
ÖDESHÖG
YDRE
KINDA
BOXHOLM
ÅTVIDABERG
FINSPÅNG
VALDEMARSVIK
LINKÖPING
NORRKÖPING
SÖDERKÖPING
MOTALA
VADSTENA
MJÖLBY
ANEBY
GNOSJÖ
MULLSJÖ
HABO
GISLAVED

27
20
9
16
13
20
210
41
21
8
10
54
11
16
33
101
34
12
5
3
9
5
11
21
7
153
136
14
42
7
26
6
9
7
11
29

439
251
239
819
562
487
003
772
484
918
609
119
673
414
455
882
078
035
233
651
837
316
520
215
744
144
863
262
870
396
543
525
509
145
231
182

9
7
3
5
4
7
66
14
7
3
3
19
4
5
11
35
12
4
1
1
3
1
4
7
2
54
48
5
15
2
9
2
3
2
4
10

700
100
300
900
800
200
700
700
600
100
700
100
100
800
800
900
000
200
800
300
500
900
100
500
700
000
300
000
100
600
400
300
400
500
000
300

0665
0680
0682
0683
0684
0685
0686
0687
0760
0761
0763
0764
0765
0767
0780
0781
0821
0834
0840
0860
0861
0862
0880
0881
0882
0883
0884
0885
0980
1060
1080
1081
1082
1083
1214
1230

VAGGERYD
JÖNKÖPING
NÄSSJÖ
VÄRNAMO
SÄVSJÖ
VETLANDA
EKSJÖ
TRANÅS
UPPVIDINGE
LESSEBO
TINGSRYD
ALVESTA
ÄLMHULT
MARKARYD
VÄXJÖ
LJUNGBY
HÖGSBY
TORSÅS
MÖRBYLÅNGA
HULTSFRED
MÖNSTERÅS
EMMABODA
KALMAR
NYBRO
OSKARSHAMN
VÄSTERVIK
VIMMERBY
BORGHOLM
GOTLAND
OLOFSSTRÖM
KARLSKRONA
RONNEBY
KARLSHAMN
SÖLVESBORG
SVALÖV
STAFFANSTORP

13
133
30
33
11
26
16
18
9
8
12
19
16
9
87
27
5
6
14
13
13
9
65
19
26
36
15
10
57
13
65
28
31
17
13
23

368
266
407
478
216
827
776
495
307
420
278
593
109
775
979
601
803
965
606
855
107
062
548
752
460
008
368
658
394
138
241
620
838
123
619
117

4
47
10
11
4
9
5
6
3
3
4
6
5
3
31
9
2
2
5
4
4
3
23
7
9
12
5
3
20
4
23
10
11
6
4
8

700
000
700
800
000
500
900
500
300
000
300
900
700
400
000
700
000
500
200
900
600
200
100
000
300
700
400
800
200
600
000
100
200
000
800
200

1231
1233
1256
1257
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1270
1272
1273
1275
1276
1277
1278
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1290
1291
1292
1293
1315
1380
1381
1382
1383

BURLÖV
VELLINGE
ÖSTRA GÖINGE
ÖRKELLJUNGA
BJUV
KÄVLINGE
LOMMA
SVEDALA
SKURUP
SJÖBO
HÖRBY
HÖÖR
TOMMELILLA
BROMÖLLA
OSBY
PERSTORP
KLIPPAN
ÅSTORP
BÅSTAD
MALMÖ
LUND
LANDSKRONA
HELSINGBORG
HÖGANÄS
ESLÖV
YSTAD
TRELLEBORG
KRISTIANSTAD
SIMRISHAMN
ÄNGELHOLM
HÄSSLEHOLM
HYLTE
HALMSTAD
LAHOLM
FALKENBERG
VARBERG

17
34
14
9
14
30
23
20
15
18
14
15
13
12
12
7
16
15
14
321
116
43
137
25
32
28
43
82
19
40
50
10
96
24
42
60

423
606
051
833
957
077
308
426
165
467
973
974
145
503
915
191
902
167
401
970
682
867
556
574
352
961
323
372
079
655
960
501
641
154
849
848

6
12
5
3
5
10
8
7
5
6
5
5
4
4
4
2
6
5
5
102
41
15
48
9
11
10
15
29
6
14
18
3
34
8
15
21

100
200
000
500
300
600
200
200
300
500
300
600
600
400
600
500
000
400
100
200
200
500
500
000
400
200
300
100
700
300
000
700
100
500
100
500

1384
1401
1402
1407
1415
1419
1421
1427
1430
1435
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1452
1460
1461
1462
1463
1465
1466
1470
1471
1472
1473
1480
1481
1482
1484
1485

KUNGSBACKA
HÄRRYDA
PARTILLE
ÖCKERÖ
STENUNGSUND
TJÖRN
ORUST
SOTENÄS
MUNKEDAL
TANUM
DALS-ED
FÄRGELANDA
ALE
LERUM
VÅRGÅRDA
BOLLEBYGD
GRÄSTORP
ESSUNGA
KARLSBORG
GULLSPÅNG
TRANEMO
BENGTSFORS
MELLERUD
LILLA EDET
MARK
SVENLJUNGA
HERRLJUNGA
VARA
GÖTENE
TIBRO
TÖREBODA
GÖTEBORG
MÖLNDAL
KUNGÄLV
LYSEKIL
UDDEVALLA

79
36
36
12
25
15
15
8
10
12
4
6
28
40
11
8
5
5
6
5
11
9
9
13
33
10
9
15
13
10
9
547
63
42
14
54

015
519
919
681
458
303
011
976
204
454
782
494
722
107
158
751
642
591
760
238
620
605
147
111
872
472
362
633
132
955
249
558
263
639
438
071

27
12
13
4
9
5
5
3
3
4
1
2
10
14
3
3
2
2
2
1
4
3
3
4
11
3
3
5
4
3
3
173
22
15
5
19

900
900
000
500
000
400
300
200
600
400
700
300
100
100
900
100
000
000
400
800
100
400
200
600
900
700
300
500
600
900
300
800
300
000
100
100

1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1715
1730
1737
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1814
1860
1861
1862
1863
1864

STRÖMSTAD
VÄNERSBORG
TROLLHÄTTAN
ALINGSÅS
BORÅS
ULRICEHAMN
ÅMÅL
MARIESTAD
LIDKÖPING
SKARA
SKÖVDE
HJO
TIDAHOLM
FALKÖPING
KIL
EDA
TORSBY
STORFORS
HAMMARÖ
MUNKFORS
FORSHAGA
GRUMS
ÅRJÄNG
SUNNE
KARLSTAD
KRISTINEHAMN
FILIPSTAD
HAGFORS
ARVIKA
SÄFFLE
LEKEBERG
LAXÅ
HALLSBERG
DEGERFORS
HÄLLEFORS
LJUSNARSBERG

12
38
57
39
108
23
12
24
38
18
53
8
12
32
11
8
11
4
15
3
11
8
9
13
89
24
10
11
25
15
7
5
15
9
7
4

837
258
082
557
234
419
563
027
923
709
539
969
678
461
808
517
915
031
344
659
378
951
850
221
204
232
584
817
814
343
506
676
489
574
061
933

4
13
20
14
38
8
4
8
13
6
18
3
4
11
4
3
4
1
5
1
4
3
3
4
31
8
3
4
9
5
2
2
5
3
2
1

500
500
100
000
200
300
400
500
700
600
900
200
500
500
200
000
200
400
400
300
000
200
500
700
500
500
700
200
100
400
600
000
500
400
500
700

1880
1881
1882
1883
1884
1885
1904
1907
1960
1961
1962
1980
1981
1982
1983
1984
2021
2023
2026
2029
2031
2034
2039
2061
2062
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2101
2104
2121
2132
2161

ÖREBRO
KUMLA
ASKERSUND
KARLSKOGA
NORA
LINDESBERG
SKINNSKATTEBERG
SURAHAMMAR
KUNGSÖR
HALLSTAHAMMAR
NORBERG
VÄSTERÅS
SALA
FAGERSTA
KÖPING
ARBOGA
VANSBRO
MALUNG
GAGNEF
LEKSAND
RÄTTVIK
ORSA
ÄLVDALEN
SMEDJEBACKEN
MORA
FALUN
BORLÄNGE
SÄTER
HEDEMORA
AVESTA
LUDVIKA
OCKELBO
HOFORS
OVANÅKER
NORDANSTIG
LJUSDAL

144
21
11
30
10
23
4
9
8
15
5
145
22
13
25
13
6
9
10
15
10
6
7
10
20
57
51
11
15
22
26
5
9
11
9
18

212
095
142
235
449
518
478
990
340
665
792
275
036
255
506
819
704
972
060
299
777
746
048
763
057
060
015
009
199
639
322
864
426
477
491
995

50
7
3
10
3
8
1
3
2
5
2
51
7
4
9
4
2
3
3
5
3
2
2
3
7
20
18
3
5
8
9
2
3
4
3
6

900
400
900
700
700
300
600
500
900
500
000
200
800
700
000
900
400
500
500
400
800
400
500
800
100
100
000
900
400
000
300
100
300
000
300
700

2180
2181
2182
2183
2184
2260
2262
2280
2281
2282
2283
2284
2303
2305
2309
2313
2321
2326
2361
2380
2401
2403
2404
2409
2417
2418
2421
2422
2425
2460
2462
2463
2480
2481
2482
2505

GÄVLE
SANDVIKEN
SÖDERHAMN
BOLLNÄS
HUDIKSVALL
ÅNGE
TIMRÅ
HÄRNÖSAND
SUNDSVALL
KRAMFORS
SOLLEFTEÅ
ÖRNSKÖLDSVIK
RAGUNDA
BRÄCKE
KROKOM
STRÖMSUND
ÅRE
BERG
HÄRJEDALEN
ÖSTERSUND
NORDMALING
BJURHOLM
VINDELN
ROBERTSFORS
NORSJÖ
MALÅ
STORUMAN
SORSELE
DOROTEA
VÄNNÄS
VILHELMINA
ÅSELE
UMEÅ
LYCKSELE
SKELLEFTEÅ
ARVIDSJAUR

99
38
25
26
36
9
18
25
97
18
19
55
5
6
14
11
10
7
10
60
7
2
5
6
4
3
5
2
2
8
6
2
120
12
72
6

038
202
730
530
925
495
019
008
776
363
786
599
405
463
776
708
578
041
237
961
071
455
385
779
174
118
933
503
745
580
848
831
943
177
042
447

34
13
9
9
13
3
6
8
34
6
7
19
1
2
5
4
3
2
3
21
2
1
2
1
1
2
1
3
2
1
42
4
25
2

900
500
100
400
000
300
400
800
500
500
000
600
900
300
200
100
700
500
600
500
500
900
900
400
500
100
100
900
000
000
400
000
700
300
400
300

2506
2510
2513
2514
2518
2521
2523
2560
2580
2581
2582
2583
2584

ARJEPLOG
JOKKMOKK
ÖVERKALIX
KALIX
ÖVERTORNEÅ
PAJALA
GÄLLIVARE
ÄLVSBYN
LULEÅ
PITEÅ
BODEN
HAPARANDA
KIRUNA

2
5
3
16
4
6
18
8
76
41
27
9
23

887
070
405
260
591
208
127
189
199
585
926
793
198

1
1
1
5
1
2
6
2
26
14
9
3
8

000
800
200
700
600
200
400
900
900
700
900
500
200

Län/kommun

Namn

Västernorrland/Kramfors
Västernorrland/Kommunförbundet
Skåne/Helsingborg
Skåne/Landskrona
Skåne/Kommunförbundet
Skåne/Kommunförbundet
Västra Götaland/GR Alingsås
Västra Götaland/GR kommunförbundet
Västra Götaland/Skaraborg/Falköping
Västra Götaland/Skaraborg/Kommunförbundet
Västra Götaland/Sjuhärad/Svenljunga
Västra Götaland/Sjuhärad/Kommunförbundet
Västra Götaland/Fyrbodal/Sotenäs
Västra Götaland/Fyrbodal/Kommunförbundet
Västra Götaland/Fyrbodal/Kommunförbundet
Blekinge/Karlskrona
Blekinge/Blekinge kompetenscentrum
Blekinge/Blekinge kompetenscentrum
Kalmar/Borgholm
Kalmar/Regionförbundet
Stockholm/Nordväst/Upplands-Bro
Stockholm/Södertörn/Nynäshamn
Stockholm/Kommunförbundet
Värmland/Kristinehamn
Värmland/Region
Halland/Varberg
Halland/Region
Halland/Region
Örebro/Degerfors
Örebro/Region
Jönköping/Aneby
Jönköping/FoUrum
Gävleborg/Gävle
Gävleborg/Region
Sörmland/Eskilstuna
Sörmland/Region
Östergötland/Norrköping
Östergötland/Region
Kronoberg/Ljungby
Kronoberg/Region
Dalarna/Avesta
Dalarna/Region
Jämtland/Härjedalen/Bräcke
Jämtland/Härjedalen/Region
Västerbotten/Skellefteå
Västerbotten/Region
Norrbotten/Kalix

Anna-Stina Fors Sjödin
Sirpa Virtanen
Britt-Marie Börjesson
Annette Lindberg Mohlin
Nicolina Fransson
Carina Lindkvist
Catharina Johansson
Elisabeth Beijer
Magnus Schedin
Jessica Ek
Ing-Marie Larsson
Gunilla Bothen
Nina Roos
Lis Palm
Lars Linden
Claes Wiridén
Mats Wennstig
Birgitta Nilsson
Ewa Ekman
Tomas Tryggvesson
Eva Folke
Charlotte Dahlbom
Anna Lindskog
Eva Lotta Lindskog
Yvonne Lennemyr
Håkan Strömberg
Per Albinsson
Gunvi Jönssön
Ingmar Ångman
Marie Gustafsson
Lena Adolfsson
Ola Götesson
Mats Collin
Ingrid Åsberg
Mehmed Hasanbegovic
Monika Agnedal
Yvonne Thilander
Mona Krispinsson
Magnus Wallinder
Annika Magnerot
Carina Johansson
Christina Wessman
Peppe Liljefjall
Lena Hallqvist
Staffan Näslund
Anita Helgesson
Anna-Lena Andersson

Norrbotten/Kommunförbund
Uppsala/Östhammar
Uppsala/Region
Västmanland/Köping
Västmanland/VKL
Gotland/Region

Ingrid Carlenius
Håkan Dahlkvist
Gudrun Tevell
Anna Bernanker
Ann Tjernberg
Anna Derwinger Hallberg

Funktion

Ledamot NSK-S/Social-, omsorgs- eller förvaltningschef
Kontakt regional nivå
Ledamot NSK-S/Social-, omsorgs- eller förvaltningschef
Ledamot NSK-S/Social-, omsorgs- eller förvaltningschef
Kontakt regional nivå
Kontakt regional nivå
Ledamot NSK-S/Social-, omsorgs- eller förvaltningschef
Ledamot NSK-S/kontakt regional nivå
Ledamot NSK-S/Social-, omsorgs- eller förvaltningschef
Kontakt regional nivå
Ledamot NSK-S/Social-, omsorgs- eller förvaltningschef
Kontakt regional nivå
Ledamot NSK-S/Social-, omsorgs- eller förvaltningschef
Kontakt regional nivå
Kontakt regional nivå
Ledamot NSK-S/Social-, omsorgs- eller förvaltningschef
Kontakt regional nivå
Kontakt regional nivå
Ledamot NSK-S/Social-, omsorgs- eller förvaltningschef
Kontakt regional nivå
Ledamot NSK-S/Social-, omsorgs- eller förvaltningschef
Ledamot NSK-S/Social-, omsorgs- eller förvaltningschef
Kontakt regional nivå
Ledamot NSK-S/Social-, omsorgs- eller förvaltningschef
Kontakt regional nivå
Ledamot NSK-S/Social-, omsorgs- eller förvaltningschef
Kontakt regional nivå
Kontakt regional nivå
Ledamot NSK-S/Social-, omsorgs- eller förvaltningschef
Kontakt regional nivå
Ledamot NSK-S/Social-, omsorgs- eller förvaltningschef
Kontakt regional nivå
Ledamot NSK-S/Social-, omsorgs- eller förvaltningschef
Kontakt regional nivå
Ledamot NSK-S/Social-, omsorgs- eller förvaltningschef
Ledamot NSK-S/kontakt regional nivå
Ledamot NSK-S/Social-, omsorgs- eller förvaltningschef
Kontakt regional nivå
Ledamot NSK-S/Social-, omsorgs- eller förvaltningschef
Kontakt regional nivå
Ledamot NSK-S/Social-, omsorgs- eller förvaltningschef
Kontakt regional nivå
Ledamot NSK-S/Social-, omsorgs- eller förvaltningschef
Kontakt regional nivå
Ledamot NSK-S/Social-, omsorgs- eller förvaltningschef
Kontakt regional nivå
Ledamot NSK-S/Social-, omsorgs- eller förvaltningschef

Kontakt regional nivå
Ledamot NSK-S/Social-, omsorgs- eller förvaltningschef
Kontakt regional nivå
Ledamot NSK-S/Social-, omsorgs- eller förvaltningschef
Kontakt regional nivå
Kontakt regional nivå

Mail

Telefon

annastina.fors.sjodin@kramfors.se
sirpa.virtanen@kfvn.se
britt-marie.borjesson@helsingborg.se
annette.lindbergmohlin@landskrona.se
nicolina.fransson@kfsk.se
carina.lindkvist@kfsk.se
catharina.johansson@alingsas.se
elisabeth.beijer@grkom.se
magnus.schedin@falkoping.se
jessica.ek@skaraborg.se
ing-marie.larsson@svenljunga.se
gunilla.bothen@borasregionen.se
nina.roos@sotenas.se
lis.palm@fyrbodal.se
lars.linden@fyrbodal.se
claes.wiriden@karlskrona.se

0612 80 000
070-320 85 41
042-104707
0418-47 38 28
0728-85 48 76
0728-85 48 61
0322-61 66 49
031 335 51 94
0515-88-53 46
0500-49 72 07
0325-180 00
0706-39 59 50
0523-66 40 00
0522-44 08 20
0522-44 08 20
0455-30 44 13
0455-73 78 00
0455-73 78 00
0485-880 90
072-549 87 29
08-581 691 07
08-520 682 22
08-615 94 14
0550-886 33
054-701 10 4
0340–883 61
035-17 98 33
070-568 30 65
0586-481 00
019-602 63 61
0380-461 00
072-572 42 93
026-17 80 00
026-15 40 00
072-145 34 17
0703-38 35 55
011-15 23 03
010-103 65 41
0372-78 96 05
0470-58 80 00
0226 -64 53 11
023-77 70 60
0706-274951
063-146525
0910-73 50 00
090-165715
0923-650 00

mats.wennstig@ltblekinge.se

birgitta-a.nilsson@ltblekinge.se
ewa.ekman@borgholm.se
thomas.tryggvesson@rfkl.se
eva.folke@upplands-bro.se
charlotte.dahlbom@nynashamn.se
anna.lindskog@ksl.se
eva-lotta.lindskog@kristinehamn.se
yvonne.lennemyr@regionvarmland.se
hakan.stromberg@varberg.se
per.albinsson@regionhalland.se
Gunvi.Jonsson@regionhalland.se
ingmar.angman@degerfors.se
marie.gustafsson@regionorebro.se
lena.adolfsson@aneby.se
ola.gotesson@rjl.se
mats.collin@gavle.se
ingrid.asberg@lg.se
Mehmed.hasanbegovic@eskilstuna.se
monika.agnedal@dll.se
yvonne.thilander@norrkoping.se
mona.krispinsson@regionostergotland.se
magnus.wallinder@ljungby.se
annika.magnerot@kronoberg.se
carina.johansson@avesta.se
christina.wessman@regiondalarna.se
peppe.liljefjall@bracke.se
lena.hallquist@regionjh.se
staffan.naslund@skelleftea.se
anita.helgesson@regionvasterbotten.se
annalena.andersson@kalix.se

ingrid.carlenius@kfbd.se
Hakan.Dahlqvist@osthammar.se
gudrun.tevell@regionuppsala.se
anna.bernanker@koping.se
ann.tjernberg@vkl.se
anna.derwinger-hallberg@gotland.se

0920 - 20 54 00
0173 - 862 23
018 - 18 21 62
0221-250 00
21-39 79 40
0498-26 90 00

15. Val av representant, ledamot till styrelsen i Arbogaåns
Vattenförbund
Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen för Bergslagens miljö- och byggförvaltning Peter Grönlund valdes
den 29 oktober 2013 till Lindesbergs kommuns representant i styrelsen för Arbogaåns
vattenförbund efter Mats Larsson som avslutat sin anställning. Lindesbergs kommun
avstod uppdraget som ersättare i styrelsen.

Peter Grönlund har avslutat sin anställning vilket innebär att Lindesbergs kommun måste
utse en ny representant till styrelsen.
15.1. Handlingar
Val representant Arbogaåns vattenförbund.pdf (inkluderad nedan)
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Från:
Till:
Datum:
Ärende:

Lars Ferbe <lars.ferbe@orebro.se>
"kommun@lindesberg.se" <kommun@lindesberg.se>
2016-07-26 10:24
Arbogaåns vattenförbund

p 2016.2603
2016-07-26
Dnr 2016/283

Hej!
Kommunen har meddelat att Peter Grönlund slutat sin anställning i kommunen.
Peter Grönlund var ordinarie ledamot i styrelsen för förbundet som repr för Lindesberg.
Förbundet önskar en ersättare till styrelseposten från Lindesbergs kommun.
Tacksam om ni meddelar undertecknad namn och e-post samt övriga kontaktuppgifter så snart personen
är utsedd.
Mvh
Lars Ferbe, Sekr
Arbogaåns Vattenförbund

16. Slutrapport från målområdesberedning för demokrati, integration
och internationella kontakter
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige valde den 19 maj 2015 § 96 och § 97 ledamöter till
målområdesberedningen för attraktivitet och infrastruktur samt målområdesberedning för
demokrati, integration och internationella kontakter.

Målområdesberedningen för attraktivitet och infrastruktur ska arbeta utifrån
frågeställningarna: Vad är attraktivt boende? Vart bör attraktiva boenden planeras och
byggas?

Målområdesberedning för demokrati, integration och internationella kontakter ska arbeta
utifrån frågeställningen Vad vill du kunna påverka som kommuninvånare?

Kommunfullmäktige beslutade den 19 april 2016 att målområdesberedningarna ska lämna
en delrapport till kommunfullmäktige i juni 2016 (direkt till beslutande kommunstyrelse
i juni) och en slutrapport vid kommunfullmäktige i oktober 2016 (direkt till beslutande
kommunstyrelse i september).

Målområdesberedningen för demokrati, integration och internationella kontakter inkom
med slutrapport 2016-09-13.
16.1. Handlingar
Slutrapport från målområdesberedningen för integration, demokrati och internationella
kontakter.pdf (inkluderad nedan)
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17. Slutrapport från målområdesberedning för attraktivitet och
infrastruktur
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige valde den 19 maj 2015 § 96 och § 97 ledamöter till
målområdesberedningen för attraktivitet och infrastruktur samt målområdesberedning för
demokrati, integration och internationella kontakter.

Målområdesberedningen för attraktivitet och infrastruktur ska arbeta utifrån
frågeställningarna: Vad är attraktivt boende? Vart bör attraktiva boenden planeras och
byggas?

Målområdesberedning för demokrati, integration och internationella kontakter ska arbeta
utifrån frågeställningen Vad vill du kunna påverka som kommuninvånare?

Kommunfullmäktige beslutade den 19 april 2016 att målområdesberedningarna ska lämna
en delrapport till kommunfullmäktige i juni 2016 (direkt till beslutande kommunstyrelse
i juni) och en slutrapport vid kommunfullmäktige i oktober 2016 (direkt till beslutande
kommunstyrelse i september).

Målområdesberedningen för attraktivitet och infrastruktur inkom med slutrapport
2016-09-09.
17.1. Handlingar
Målområdesberedningen för Attraktivitet och Infrastruktur slutrapport 160805.pdf
(inkluderad nedan)
Bilaga 1 - Pappersenkät från beredningen för attraktivitet och infrastruktur_1.pdf
(inkluderad nedan)
Bilaga 2 Rapport enkät målområdesberedning 20160613_1.pdf (inkluderad nedan)
Bilaga 3 Närvaro Målområdesberedning_1.pdf (inkluderad nedan)
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Målområdesberedningen för Attraktivitet och Infrastruktur

Beredningsledare:

Christina Pettersson ( C )

Övriga Ledamöter:

Jenny Larsson ( C )
Jonas Kleber ( C )
Daniel Andersson ( S )
Ulla Lundqvist ( S )
Bo Stenberg ( S )
Viktoria Johansson ( S )
Ulf Axelsson ( V )
Mats Seijbolt ( SD )
Kenneth Danielsson ( SD )
Tomas Klockars ( M )
Christian Kokvik ( M )
Inger Griberg ( MP )

Tjänstemannastöd:

Isabella Lohse BMB
Jesper Almlöf Tillväxtförvaltningen
Roger Sixtensson FALAB/LIBO
Lena Åström Kommunledningskontoret
Helena Randefelt Kanslienheten
Jonas Andersson Tillväxtförvaltningen

p. 2016.2927
2015/497
2016-09-09

Beredningen tillsattes av Lindesbergs kommunfullmäktige i juni 2015. Uppstartsmöte hölls i oktober
2015. Beredningen har träffats som grupp i mötesform sju gånger och i övrigt, enskilt eller i par, ett
större antal tillfällen vid uppsökande verksamhet. Beredningen har bytt beredningsledare under
oktober 2015. Då formen att arbeta med beredningar är nytt för KF uppstod det ett antal frågetecken
under hösten 2015 och nya rutiner skapades.
Beredningen har avgränsat frågeställningen för att utröna vad attraktivt boende innebär för de
tillfrågade, inte fokusera på fysisk placering i kommunen.
Syftet är inte att presentera några förslag till medborgarna utan att ställa öppna frågor och lyssna in
synpunkter. Dialogformen som valdes är enkätform (se bilaga 1) med utgångspunkt från den enkät
som användes till Lindesberg stads FÖP. Frågorna anpassades till att gälla Lindesbergs kommun
oavsett ort.
Enkäten är webbaserad och har kompletterats med uppsökande verksamhet vid strategiska platser
och föreningsmöten där även utskrivna enkäter har delats ut. Webbenkäten har funnits på
kommunens hemsida och informationsmail om dess existens har gått ut till ett stort antal föreningar.
Intresset har varit stort i samband med den uppsökande verksamheten, antalet inkomna svar ligger
högre än liknande enkäter Lindesbergs kommun ansvarat för. Den uppsökande verksamheten har
fokuserat på mindre orter och beredningen anser att FÖP-arbetet som genomförts i Lindesberg stad
och kommer att genomföras i Frövi är tillräckligt underlag för dessa orter.

Enkätresultatet redovisas i en sammanställning (se bilaga 2) där slutligen 446 stycken medborgare
besvarade enkäten. Av dessa var 433 bosatta i kommunen. Bostadsorterna de svarande
representerar har en geografiskt god spridning men med viss tyngdpunkt på Fellingsbro.
Bostadsformerna de svarande bor i har en klar övervikt för egna hem och då framförallt villa, drygt
60 %, samt att boende på gård/lantbruk drygt 20 % av de svarande. Nämnvärt är att också att över 50
% av de svarande arbetspendlar till annan ort. Genus- och åldersfördelningen får anses som mycket
god.
Märkbart är även det stora antalet frisvar under kommentarer till flervalsfrågorna. Detta pekar på ett
stort intresse från de svarande av enkäten och att frågorna är av stor betydelse.
Resultatet från dialogen kan utnyttjas i framtida bostadsförsörjningsplaner, revideringar av
översiktsplaner, infrastrukturella frågor som gång- cykelvägar och kollektivtrafik samt kommunens
inriktningsmål. På följande sidor redovisas enkätresultaten med beredningens kommentarer och
slutsatser.

Resultatanalys:
På fråga 5; ”Vad är viktigt att ha i närheten av din bostad?” svarade merparten att ”Skola/Förskola”
samt ”Service” var det viktigaste att ha nära, över 50 % hade det med bland de tre viktigaste
alternativen. Vad de svarande tolkar in i ”Service” kan till viss del utläsas av kommentarerna. Här
skulle svaren rankas inbördes med siffrorna 1 till 3. 40 % hade med ”Kollektivtrafik” och 30 % hade
med ”Bredband/Fiber” bland de tre alternativ man valde. Anmärkningsvärt var att 94 % inte hade
med ”cykelvägar” bland de tre viktigaste alternativen då drygt 30 % besvarade fråga 6 ”Är din hemort
gång- och cykelvänlig?” med ett NEJ. Troligtvis fås denna effekt då fråga 6 behandlar denna specifikt
och inte upplevs som viktig i fråga 5. Frisvars kommentarerna på fråga 5 rör dock mestadels
kollektivtrafik, bredband/fiber och bostäder för äldre vilket inte är i paritet med totala resultatet
enligt ovan.
Fråga 7 ”Vad krävs för att du skulle resa mer kollektivt?” visade att varannan av de svarande att
tätare trafik var lösningen samt att man i kommentarerna kan utläsa avsaknaden av tågstopp och
busshållplatser är en brist idag. Lindesbergs kommun måste här fortsätta att verka för fler stopp och
tätare trafik. En dialog mellan kollektivtrafiken och kommunens större arbetsgivare för att samordna
runt arbetstider och kollektivtrafikens tidtabeller bör initieras av kommunen.
Följer man sedan upp med frågorna 8 och 9 angående kompletteringstrafik och färdtjänst så framgår
tydligt att detta är två minimalt utnyttjade tjänster. Jämförelsevis kan nämnas att det idag finns 654
stycken utfärdade färdtjänstbevis i kommunen.
Fråga 10 angående vilka tillgångar man uppskattar i den närhet man bor idag är ”Natur” det klart
främsta svaret, drygt 80 % väljer det alternativet på denna flervalsfråga. Det vill säga här hade man
möjlighet att välja fler alternativ utan att inbördes ranka dessa.
På andra plats kom föreningsverksamhet inklusive närhet till samlingssalar av alla de slag. På tredje
plats kom det faktum att man har närhet till Lindesberg och Örebro, här var det 30 % som
uppskattade detta.
Som en naturlig följd på fråga 10 så var fråga 11 ”På vilket sätt kan din ort utvecklas för att höja
värdet av att bo i Lindesbergs kommun?”. Denna fråga skulle besvaras med 1-3, där man således
skulle välja tre alternativ och prioritera dessa. Aktivitetsområden (t.ex. bollplan, ishockeyrink, mm)
och badplats var de två mest streckade alternativen medan det högst prioriterade var alternativet

”Annat”. Då får man utläsa från fritextens kommentarer vad detta ”annat” kan utgöra. I en
sammanfattning av dessa frisvar, som i enkäten var den flervalsfråga med högst antal kommentarer,
kan nämnas att kollektivtrafik- och bredband/fiberfrågorna är frekvent förekommande. Dock så är
det en annan åtgärd som är den mest omskrivna, nämligen: Äldreboende/Seniorboende/Bostäder för
aktiva seniorer/60+ boende/Äldreboende i alla steg//Lägenheter anpassade för äldre/Boende för
55+/Attraktivt boende, benämningarna är många men pekar alla i samma riktning.
Frågorna 13 och 14 som är ”ja eller nej-frågor” handlar om trygghet på din bostadsort under dygnets
alla timmar och om man upplever att centralorten Lindesberg som en trygg miljö. På båda frågorna
svarar knappt 70 % att man är trygg. Beredningen understryker att detta är en för låg siffra i
sammanhanget, vilket möjligtvis blir något bättre i ljuset av att frisvaren pekar på att det är nästan
uteslutande nattetid man upplever en otrygghet. I kommentarerna märks i denna fråga, likväl som de
flesta frågor, att övervikten avseende Fellingsbro som bostadsort lyser igenom. Besöken till
centralorten Lindesberg är nästan uteslutande för att besöka lasarettet.
Den sista frågan i enkäten, nr 15 ”Vad är livskvalitet för dig på din ort?” är en frisvarsfråga och har
besvarats av 72 % av de svarande, vilket får betraktas som en god svarsfrekvens. Det råder inga tvivel
om att den enskilt största livskvaliteten, enligt enkätens svarande är NATUREN! Vilket i och för sig
inte är anmärkningsvärt då flertalet svarande har valt att bosätta sig/bo nära naturen. Här finns även
”bra skola/förskola” flitigt omnämnt samt ”fritidsaktiviteter” och ”föreningsliv”.
Ytterligare en stor orsak till upplevd livskvalitet som omnämns i enkätsvaren är ”närhet till vänner
och släkt”, ”gemenskap bland grannar” och ”Att jag och min familj ska kunna leva i trygghet”. Saker
som i och för sig är viktiga men, bortsett från trygghetsskapande, kommunen har svårt att ta ansvar
för.
Som fråga 12 fanns frågan om vart enkätsvararna kan tänka sig att nybyggnation av bostäder är
lämpligt och här har det inkommit en stor mängd bra förslag. Det som är flitigt omnämnt är bostäder
med utsikt mot vatten.
Sammanfattningsvis kan beredningen konstatera att de små orterna nära naturen spelar en stor roll
för kommunens attraktivitet ur boendeperspektivet. Likväl som tidigare enkäter, exempelvis den för
Lindesbergs stads FÖP, visar att boende i en större centralort med ett brett utbud på aktiviteter och
service är lika attraktivt. För att de mindre orterna och centralorten skall behålla, och öka, sin
attraktivitet som bostadsval krävs goda kommunikationer – kollektivtrafik och fiber!
Nuvarande bostadsbrist visar även på att det behövs fler möjligheter till att skapa sig en bostad, i alla
delar av livet.

Enkät från beredningen för attraktivitet och infrastruktur
Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun har tillsatt en målområdesberedning för attraktivitet och
infrastruktur. Ledamöterna i beredningen är valda på samma sätt som till nämnder och styrelser, vilket
innebär att det finns sex partier representerade i vår beredning. Vi har fått till uppgift att försöka svara
på frågorna



Vad är attraktivt boende?
Vart bör attraktiva boenden planeras och byggas?

Vi har kommit överens om att med en enkät tillfråga boende i norra och södra kommundelarna i ett
antal frågor om boende, arbete och kommunikationer.

Varför har vi valt dessa delar av kommunen?
Boende i Lindesberg med omnejd hade möjlighet svara på ett stort antal frågor i den fördjupade
översiktsplaneringen för Lindesberg (FÖP) år 2015. Politiker informerade och visade upp kartor över
staden och synpunkter kunde lämnas skriftligen. Fröviborna kommer att tillfrågas i en FÖP för Frövi
under 2016. Av den anledningen har vi valt att ställa nedanstående frågor främst till boende i norra
respektive södra kommundelen. Vi kommer att dels lägga ut frågeformuläret på Lindesbergs kommuns
hemsida, dels bjuda in oss till möten med olika föreningar föra att få fler att bidra med sina åsikter.

Medborgardialog
Resultatet av dessa enkäter och samtal kan komma att finnas med som underlag för olika kommunala
beslut i framtiden.
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Antal erhållna enkätsvar: 446

Är du

Antal svar på frågan:

(1) Kvinna

244

54,7%

(2) Man

202

45,3%

Ålder

Antal svar på frågan:

(1) 0-24

18

4,0%

(2) 25-34

39

8,7%

(3) 35-54

140

31,4%

(4) 55-64

108

24,2%

(5) 65-79

130

29,1%

11

2,5%

(6) 80+

1a. Relation till kommunen?

Antal svar på frågan:

446 (100%)

446 (100%)

446 (100%)

<i>Kryssa i ett eller flera alternativ
(1) Bor i kommunen
(2) Arbetar/studerar i kommunen
(3) Varken bor eller arbetar/studerar i kommunen

433

97,1%

96

21,5%

7

1,6%
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1b. Bostadsort?

(1) Fellingsbro
(2) Guldsmedshyttan
(3) Löa
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Antal svar på frågan:
145

32,5%

57

12,8%

6

1,3%

(4) Oppboga

2

0,4%

(5) Ramsberg

45

10,1%

5

1,1%

44

9,9%

(6) Rockhammar
(7) Storå
(8) Vedevåg
(9) Annan
(10) Antal som ej svarat

18

4,0%

120

26,9%

4

0,9%

442 (99,1%)

Annan:

Löa Born (5 km från Löa)
5 km utanför Fellingsbro
Allmänningbo
Allmänningbo
Allmänningbo
Allmänningbo
Allmänningbo
Allmänningbo
Frövi
Finnåker
Frövi
Fanthyttan
Frövi
Frövi
Frövi
frövi
Finnåker
Finnåker
Finnåker
Finnåker
Frövi
Frövi
Finnåker
Finnåker
Finnåker
Finnåker
Finnåker
Finnåker
Finnåker
Finnåker
Finnåker
Finnåker
Finnåker
Frövi
Frövi
Finnåker
Frövi
Frövi
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Frövi
frövi
frövi
Frövi
Fanthyttan/Larsbo
Fornaboda
Fanthyttan
Frövi + 7 km
Fornaboda
Gusselby
Grimsö
Gammelbo
Grönbo
gusselby
Gusselby
Ingelshyttan
Kloten
Köping
lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg, Torphyttan
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Morskoga
Malmö
Morskoga
Mårdshyttan
Nyhammar
Nära Ullersätter (Frövi) mellan Frövi och Fellingsbro
Nederhyttan
orrkilen
Pilkrog - Spannarboda
På landsbygden utanför Fellingsbro
Pilkrog
Resta
Resta
Rynninge
Rya
Spannarboda o Ramsberg
Stråssa
Stråssa
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Stråssa
Spannarboda
Sällinge
stråssa
Snuggan
spannarboda
Sandnäs
Stråssa
Spannarboda
Spannarboda
Spannarboda
Spannarboda
Spannarboda
Spannarboda
Spannarboda
Ullersäter
Ullersäter
Vasselhyttan
Vasselhyttan
Vasselhyttan
Vedevåg
Vasselhyttan
Vasselhyttan
Vasselhyttan
Öskevik
Öskevik
plus 5 tomma svar
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2. Vilken form av bostad bor du i?

(1) Lantbruk
(2) Villa
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Antal svar på frågan:
87

19,5%

292

65,5%

(3) Insatslägenhet

5

1,1%

(4) Hyreslägenhet

37

8,3%

(5) Annan form

18

4,0%

7

1,6%

(6) Antal som ej svarat

439 (98,4%)

Annan form:

gård på landsbygden
Hästgård
Jordbruksfastighet
hyr villa
Hyr ett hus
Frövi
Hyr ett hus
mindre lantbruk
Fd lantbruk, alltså gård.
nedriven lada
Gård utan näringsverksamhet
Bostadsrätt
Fritidshus
Jordbruksfastighet
villa och mindre lantbruk
Mindre gård
Sommarbostad
Torp med uthus
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3. Hur många år har du bott i kommunen?

Antal svar på frågan:

435 (97,5%)

Antal svar på frågan:

423 (94,8%)

<i>Skriv in antal år
Medelvärde: 41,22
Median:

37

4. Hur arbetspendlar du?

(1) Med tåg

12

2,7%

(2) Med buss

18

4,0%

206

46,2%

4

0,9%

(3) Med egen bil
(4) Samåkning
(5) Cyklar/går
(6) Jag arbetspendlar inte
(7) Antal som ej svarat

26

5,8%

157

35,2%

23

5,2%
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Antal svar på frågan:

5. Vad är viktigt för dig att ha i närheten av din bostad/i din bostad?

364 (81,6%)

<i>Kryssa i de tre viktigaste alternativen där 1 är viktigast och 3 är minst viktigt. Du kan bara kryssa i en 1:a, en 2:a och en 3:a.
1

2

3

Inget
svar

(1) Förskola/skola

99
65
42
240
22,2% 14,6% 9,4% 53,8%

(2) Service

101
90
52
203
22,6% 20,2% 11,7% 45,5%

(3) Kollektivtrafik

38
56
70
282
8,5% 12,6% 15,7% 63,2%

(4) Grönområde

16
19
26
385
3,6% 4,3% 5,8% 86,3%

(5) Parkering

1
11
11
423
0,2% 2,5% 2,5% 94,8%

(6) Arbetsplats

35
29
26
356
7,8% 6,5% 5,8% 79,8%

(7) Cykelväg

4
8
17
417
0,9% 1,8% 3,8% 93,5%

(8) Bostad med hiss

7
12
18
409
1,6% 2,7% 4,0% 91,7%

(9) Sjönära läge

7
11
17
411
1,6% 2,5% 3,8% 92,2%

(10) Aktiviteter
(11) Bredband/fiber

11
29
41
365
2,5% 6,5% 9,2% 81,8%
45
32
42
327
10,1% 7,2% 9,4% 73,3%

Kommentar

Antal svar på frågan:

103 (23,1%)

Den svarande har satt tre stycken 1-or på service, kollektivtrafik och bredband/fiber.
Små barn ska inte ha flera mil till skolan, därför försökte den som besvara enkäten att sätt 1,2 och 3 för alternativet
skola/förskola.
Förskola/skola, Aktiviteter, Bredband/fiber
Pub
Allmänna kommunikationer är väldigt viktigt!
Vår biblioteksfilial var mycket viktig, så länge den fanns kvar! Vi vill ha den tillbaka!
Tågstopp, flera företag.
Train stop
Grundläggande service är viktigt på en liten ort. Tågstopp och typ "Påga-tåg" i Bergslagen.
Inga invandrare
Service: sjuk o hälsovård
.
Sluta gör så många kalhyggen omkring och i Frövi. Varje träd behövs för att ta hand om luftföroreningarna från trafiken och
Frövifors. Det är hemskt så mycket träd som huggits ner längs järnvägen också vilket gör att det blir mer buller numera.
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Bredband men inte Fiber för det har inte vi råd med !!! Skulle också vilja ha sopsortering i Gusselby !
Vi bor "vid sidan om". För oss handlar det om att göra orten attraktiv. Att få Gusselby att växa. Fördelen med Gusselby är
närheten till Linde. Det är cykelavstånd. Men av någon anledning betraktas orten som "vid sidan om" och med ett överseende
leende hos Lindesbergare. Du är ju "Gusselbyare" !(?)
Saknas boende för äldre ,lägenheter äldreanpassade
Det är svårt att göra indelningen enligt ovan, eftersom det är olika geografisk skala på de olika punkterna. Det jag tycker att
kommunen ska prioritera i Lindesberg är att få ner all handel till centrum (utom närbutiker) och att även skapa bostäder där i
första hand, med närhet till tåget. Men vi bör också utnyttja attraktiva sjönära lägen, som då bör ha cykelväg till centrum.
Välplanerade radhus, med kort cykelväg till tåget tror jag är attraktivt för många. För kommunen som helhet tror jag det är en
styrka om vi kan ge goda förutsättningar för folk att bo även i mindre tätorter och tätortsnära landsbygd. Ett välfungerande
system med samåkning (som Mobilsamåkning), kompletterat med beställningstrafik med taxi skulle ge Lindesbergs kommun en
framskjuten position jämfört med andra kommuner.
Många av alternativen som jag kryssat för en etta finns redan....
Service i form av matbutik, mack och café är viktigt liksom bredband och bra underhållna vägar.
Många gator är i väldigt dåligt skick, behöver asfalteras om
Snabbt bredband är mycket viktigt. Är orolig för Telias snabba avveckling av kopparnätet innan goda alternativ finns på plats.
Som småbarnfamilj så satsningen på dom står mig närmast. Saknar inomhusbadet som fanns när jag var liten. Minnet när man
fick bada i skolan och efter barngymnastiken ligger fortfarande som ett gott minne!
Bredband/fiber. Mycket viktigt om vi företagare fortsättningsvis ska ha en chans att jobba och verka (betala skatt) i kommunen.
Svårare fylla i som representant för förening, lokaler och aktiviteter på orten är ju viktigast för föreningen
Som pensionär med närhet till skogen och stor trädgård saknar jag inte aktiviteter!
Jag anser att ett berikande kulturliv med mycket aktiviteter är viktigt. Jag tycker också att det är bekvämt och bra för det lokala
näringslivet, att ha sitt arbete inom närområdet. Utöver det så tycker jag att grönskan är något som är skönt att ha för att inte få
för mycket betong runt sig.
I och med den aviserade nedläggningen av kopparnätet blir vi helt hänvisade till det mobila nätet som inte fungerar
tillfredsställande hemma hos oss. Det blir helt klart en sänkning av standard på vår fastighet. Som småföretagare är vi
beroende av en snabb och säker uppkoppling för att kunna sköta vårt företags ärenden. Svärmor som är närmare 90 kommer
nog inte att kunna lära sig att hantera en mobiltelefon (vi har försökt lära henne i flera år, men det är för komplicerat tycker hon)
så hon blir ställd och helt beroende av oss och våra regelbundna besök.
Bor på landet.
Vi vill ha bättre vägar som är i samklang med dagens samhälle!
fler barnfamiljer, fler afärer bussar på hälgerna
service som närbutiken i Vedevåg är viktigt att vi får behålla. Handlar ofta där. Lägenheter för äldre som inte kan bo kvar i sitt
hus men vill bo kvar på orten där vi känner oss hemma. Att lägga ner det fina och trivsamma servicehuset Mosebacke var det
absolut sämsta som kkunde ske för alla äldre. Helt osanorlikt. Hur tänker politiker.Är nöjd med kollektivtrafiken. Går mycket
bussar. Önskar också att vi får ha en bra förskola/skola. Viktigt för alla yngre familjer.
Seniorboende
Äldreboende år 1.
Affär Postkontor
.
Det är viktigt att det finns förskola/skola,affär och tågstopp.
Viktigt med bra förskola och skola. Även viktigt att det finns en mataffär.
Otroligt viktigt för orten Vedevåg att bredbandsutbyggnaden kommer till stånd i samtliga villaområden och inte som nu halva
Vedevåg. Det är dessutom superviktigt att det blir en tågstopp i Vedevåg med förbindelse till Örebro och Lindesberg så att
orten kan locka till sig nya barnfamiljer som behövs för att förskola och skola ska kunna utvecklas och att orten ska bli attraktiv
även för de som pendlar till jobbet. Jag har pendlat i 13 år till Hallsberg och Örebro och har varit tvungen att använda egen bil
till Frövi för att kunna åka kollektivt då bussar och tåg inte synkar varandra överhuvudtaget!!!!
Satsa på äldreboende i Storå i stället för dagens extrema och undermåliga hemtjänst.
bor på landet
skola viktigast
Jag önskar fler boenden för äldre när man inte längre orkar med sin villa o tomt.
Vägunderhåll, länsvägar
Arbetsplats är väldigt viktigt
Fiberutbyggnad i byarna runt Fellingsbro ser jag som lantbrukare att det är jätteviktigt.
Saknar frågan om äldreboende.
Vi bor utanför bredbandsnät/fiber och är hänvisade till adsl som nu läggs ner av Telia. Kostnaden för trådlöst bredband kommer
att bli hisnande. Detta är ett demokratiproblem. Kommer vi att bli avskurna från de möjligheter som internet erbjuder andra som
har turen att bo närmare tätorten?
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Kollektivtrafiken är urdålig på kvällstid när det gäller att åka från Örebro/Lindesberg norrut. Buss från Örebro går kl 17 35 och
anländer till Linde kl 18 18. Därefter 22 minuter väntetid utan tillgång till väntsal. Det känns inte bra i regn, blåst och kyla. Nästa
buss från Örebro mot Kopparberg går kl 22 40. Kl 22 00 stängs väntsalen i Örebro station. Man tvingas vänta utomhus i 40
minuter i alla väder. Illa är också att det är ett glapp på 5 timmar mellan bussturerna. Det här slår mot dem som inte ar tillgång
till bil, d v s mot ungdomar utan körkort, folk som inte hunnit etablera sig i Sverige än och mot äldre utan bil. Man blir verkligen
avklippt från Lindesberg och Örebro när man bor i Fornaboda/Fanthyttan/Guldsmedshyttan. Hade det varit möjligt att sätta
kryssen ovan efter min vilja hade ALLA kryssen hamnat på kollektivtrafiken.
Bibliotek är mycket viktig på landsbyggd
Lekpark saknas
Vi hade service i form av ett bibliotek. Det lade ni ned. Nu har vi ingen service! Bokbuss 2 gånger per månad räknar jag inte det är ett mycket magert utbud i den bussen, ingen samhällsinformation, otrevlig personal, ingen toa och det går inte att komma
upp på bussen när man är handikappad.
Vi hade service i form av ett bibliotek. Det lade ni ned. Nu har vi ingen service! Bokbuss 2 gånger per månad räknar jag inte det är ett mycket magert utbud i den bussen, ingen samhällsinformation, otrevlig personal, ingen toa och det går inte att komma
upp på bussen när man är handikappad.
Alla är lika viktiga för en fungerande infrastruktur
Tycker att det är viktigt med det mesta som står här uppe på våran ort. Vi känns bortglömda.
Jag måste nog ge Lindesbergs kommun och dess IT-ansvariga lite bassning eftersom vi inte har fått någon information om att
vi ska bli utan fast telefoni. Ja, att alla de gamla "kopparledningarna" ska skrotas. Sådant ska ni informera oss innevånare om.
Speciellt som datum för detta är satt till hösten 2016. Det är ju snart. Bara några månader dit. Vad händer då med vårt
bredband (ADSL) via den fasta telefonen? Hinner ni hit med fiberkabeln innan hösten 2016?
Livaktiga föreningar med bra samlingslokaler.
Service och digital kommunikation är viktiga.
Dessa två är lika viktiga
fungerande fiber skulle vara bra
service i F-bro blir bara mindre o mindre
LÄGENHETER FÖR ÄLDRE ÖNSKAS. NU ÄR UTBUDET MINIMALT.
Jag har tidigare pendlat till Lindesberg och till Örebro. När tågen drogs in i F-bro och vi på hemresan endast kom till Frövi fick vi
själva ringa och ordna med Länsbussarna, ingen hjälp från kommunen.
Att få tillgång till service och hjälpmedel den dag man behöver
Lindesberg-Arboga bussen borde kunna gå ända till ÅSBY industri område (Arboga Teknikpark) för att få fler att åka kollektivt
från Fellingsbro
Affär. Skola. Kulturcenter med biblioteksverksamhet information om kommunens fasiliteter och sevärdheter. Mötesplats med
tillgång till fika. Inne o utegym. Wi Fi. Kopiator. Hjälp med blanketter.
Fler arbetsplatser skulle få fler ungdomar kvar på orten. Även utökad kollektivtrafik till Örebro på helgerna vore bra
Fiber till alla hushåll omgående! Skandal att man tvingas använda adsl 2016, mycket dyrare för konsumenten och otrolig dålig
prestanda med den tekniken som finns tillhands idag.
Viktigt att vi få ha sjukvård tandvård o biblotekarien alla dagar Vore roligt om det blev flera arbetstillfälle här som det är nu så är
det många som pendlar Annars har vi bra skola o förskola Viktigt att idrottshallar o bassäng finns kvar
Viktigt att vi få ha sjukvård tandvård o biblotekarien alla dagar Vore roligt om det blev flera arbetstillfälle här som det är nu så är
det många som pendlar Annars har vi bra skola o förskola Viktigt att idrottshallar o bassäng finns kvar
Med service avser jag såväl vårdcentral som affärer
Bibehållen service är viktig får alla innevånare. Bostad med hiss är viktigt för de som blir äldre, det är inte bra när innevånare
söker bostad i Arboga pga att lämpliga bostäder ej finns på hemorten. Vill man ej bygga nytt bör det gå att bygga om befintliga
bostäder så de passar äldre o människor med handicap.
Bostad med hiss viktigt för framtiden då vi alla blir äldre och vill bo kvar i Fellingsbro. Ex vis 60+lägenheter saknas i Fellingsbro
jag tycker cykel väg mycke bra
Satsa på idrott och kultur! Jag är så stolt när jag fortfarande kan säga att det finns ett utebad!
bra att kunna handla och göra vardagsärenden där man bor. en till matvaruaffär hade inte varit helt fel. skulle gärna arbeta där
jag bor då jag har barn. bredband är nödvändigt då det mesta ska gå via nätet.
En bra fungerande skola o förskola är ett måste för att bygden ska leva. Affärer,vårdcentral,apotek, bibliotek är viktigt.
Kollektivtrafiken måste bli bättre för att få behålla våra ungdomar,gärna tågstopp i Fellingsbro igen.
Det har blivit otryggt på gatorna här i Fellingsbro, behövs polis eller samhällsvakter av något slag.
Har vuxna barn,självklart är skola/barnomsorg/sjukvård/äldreomsorgen viktigt
Egen bil
Tokigt att inte tågen stannar i Vedevåg .
om det ska vara attraktivt att bo här så måste man kunna ta sig till och från Fellingbro. attraktivt att det finns skola bra att det
finns mataffär, apotek, vårdcentral även om det vore trevligt med något cafe.
Bibliotek, äldreboende!
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Fler företag hit. Fri från kommunl skatt i ett år om man startar eller flyttar företag hit.
Om nu Telia börjar montera ner koppartrådsnätet på landsbygden behövs fiber för att företag ska kunna bedriva sina
verksamheter. Dom fina täckningskartor över mobila nätet hos Telia stämmer inte överens med verkligheten utan är ganska
bristfällig. Kryssade i service då vägar inte fanns som alternativ. Det är viktigt att man kan ha bra farbara vägar även om det är
grusvägar så att servicen fungerar även på landsbygden.
Livsmedelsbutik är viktigt men fanns inte med som alternativ.
För mig är det viktigast att mina barn kan få gå i en trygg förskola och sen skola i samhället där vi bor samt att gymnastiksalar o
allt finns kvar för allas aktiviteter! Dock behöver förskolornas lokaler antingen byggas ut, öka på personal för de får inte plats
pga av så många barn o så stora grupper.
Biblioteket är toppen! Skola upp till årskurs 9. Dålig tillgång till tandvårdstider. Fler boenden som passar äldre. Samlingslokal!
Cafe saknas.
Skapa arbetstillfällen i Fellingsbro. Fellingsbro har en enorm potential. Jag har alltid tyckt att det är märkligt att inte fler företag
väljer att etablera sig här då det är nära till motorväg, gott om lediga bostäder, massor med folk som gärna skulle jobba på
orten. Pendlartåg till örebro vore ju bra också. Något jag personligen saknar är en riktig restaurang som man kan äta riktig mat
och ta sig ett glas vin, trött på sunkiga pizzerior.
Att pendla till Örebro när man börjar 06:00 är en omöjlighet. Att åendla med buss när man har dagishämntning är uteslutet.
Måste komma tåg till Fellingsbro igen. Går inte heller att båda har liknande arbetstider då dagis lämning är först 06:00. Man bör
kunna lämna 05:00
Just nu har vi internet men i vår stängs telestation och då står vi utan internet!!
Hyreshus med hiss
Skola är viktigt för sammanhållning i byn Service i form av (riktigt) bibliotek o kyrka o lanthandel är viktigt Likaså att man kan
åka till alla byar i kommunen m kollektivtrafiken Lekplats i närhet till skola/kyrka är också bra Grönområden finns naturligt på
landsbygden Likaså cykelvägar o gångvägar Likaså andra aktiviteter för barn o vuxna Bostad m hiss är inte ett måste Inte
heller arbetsplats och parkering sjönära läge är inte ett måste Bredband/fiber är inte ett måste
Och naturligtvis fiber för alla, inte bara i tätorten utan också för oss som bor utanför (Bäcktorp).
Att affär bra cykelvägar finns
Service tänker jag blir mer viktig ju äldre jag blir...eftersom vårt pensionärshem ju är sålt. Om jag ska kunna bo kvar behövs ju
hjälp med gräsklippning/snöröjning t ex?
Saknas arbetstillfälle i närheten krävs bra kollektivtrafik
Lokal där det ska vara tillgång till info om sevärdheter, vandringsleder, låna böcker klotenfiske. Försäljning fiskekort. Hjälp med
blanketter. Kopiator. Wi-Fi. Förskola/skola. Arbetsplats
SKOLA, affär, service och BIBLIOTEK är viktigt för byn om det ska finnas en framtid för unga familjer
Hur kommer det sig att inte hela byn fick vara med i bredbandsutbyggnaden. Fritidshusen var viktigare än de fastboende.
Ni specificerar inte vad "Service" innebär. Det kan ju vara en mängd olika saker, t ex bibliotek, som jag tycker är viktigt. Det kan
även innebära matbutik, bensinmack, vårdcentral, café. Grönområde kan vara allt från en liten dunge med buskar till skogen.
För mig är skogen viktig.
Jag vill gärna har kvar skog, vilket är anledningen till att jag bosatte mig här, men SVEASKOG och även Västerås stift hugger
allt de hittar varför jag funderar på att flytta härifrån.
För att orten skall vara attraktiv för boende allt framgent krävs att här finns skola, arbete, service och kollektivtrafik.
Jag har tur eftersom jag bor på min arbetsplats och har sjönära läge. Däremot får min man pendla.
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6. Är din hemort gång- och cykelvänlig?

Antal svar på frågan:

(1) Ja

286

64,1%

(2) Nej

143

32,1%

17

3,8%

(3) Antal som ej svarat
Medelvärde

Kommentar

429 (96,2%)

1,33

Antal svar på frågan:

106 (23,8%)

Fantastisk natur.
Skulle behövas fler gång/cykelvägar. Bland annat från Guldsmedshyttan - Lindesberg.
Finns inga speciella cykelvägar men fungerar bra i och runt Vedevåg.
Orten är liten, man kan inte kräva något extra vad gäller cykelvägar. Men om ett större cykelledsprojekt uppstår, så kan
Vedevåg bli en del. Skolvägen från "Snickartorp" via länsvägen till Vedevågsskolan kan vara en riskfaktor. Där kör vissa allt för
fort.
Från norra Fornaboda (travbanan)/snuggan in mot Lindesbergs centrum finns endast liten väggren på riksväg 50. finns varken
gång eller cykelbar väg längs med R50 för att kunna ta sig till centrum. För att nå anslutande cykelväg under R68 in mot
centrum krävs att man cyklar på väggrenen (R50) från Lövåsen och framåt
.
Om det fanns ordentliga vägrenar så gick det ju att både gå och cykla, men som det är nu så får man gå på vägen.
Kan bli mer cykelvänlig!
önskar asfalt
Alldeles för mycket tung trafik i Frövi! Bygg ännu en ny infart till Frövifors så timmerbilarna inte måste åka Fröviforsvägen som
verkligen är trafikfarlig.
Det går att både cykla och gå in till Linde centrum. Dock är R68 något smal och många trafikanter tar inte hänsyn till gående
och cyklande.
dåliga trottoarer/dåliga vägar. Går inte att gå med barnvagn/rullator på trottoarerna som inte går längst Bergsvägen, den vägen
ser alla som passerar genom samhället så den vägen/trottoaren är den enda som hålls ren/fräsch
Bara delvis. Ingen cykelväg mot Rabostan, Ullersätter
Skulle gärna vilja att det sattes upp vägbelysning till "småbyarna" runt bostadsorten.
Nivåskillnader
I Lindesberg saknas en cykelplan. Endast enstaka områden har cykelvägar i någon större utsträckning. Det finns gott om
exempel där korta sträckor saknas, vilket gör hela sträckan obrukbar åtminstone för skolbarn. Alla grundskolor bör ha ett bra
cykelvägnät runt sig och även andra starka stråk bör ha breda cykelvägar, t.ex. mellan Rececentrum, Masugnen, Lasarettet,
Hagaberg, Lindeskolan och Meritor. Nu när det finns elcyklar är det okej också med brantare sträckningar, t.ex. Schröders
backe och Bergslagsbacken.
ploga på gång-och cykelbana bättre på vintrarna ofta och tidigare.
Delvis. Genomfartsvägen som går genom byn är begränsad till 50km/h. Ingen håller hastigheten och jag har varit med om flera
situationer då jag har varit nära att bli påkörd.
skulle kunna finnas cykel och gångväg längst kungsvägen då de är många som går och cyklar längst den vägen.
Många gator är i väldigt dåligt skick, behöver asfalteras om
Tyvärr är trottoarerna under all kritik eftersom det inte har asfallterats efter uppgrävningar för fiber!
Delvis, vissa delar men inte helt och överallt. Vissa korsningar på väg till barnens skola är farliga.
Cykelväg parallellt med riksväg 50 mellan Storå och Guldsmedshyttan skulle vara bra.
Många av oss som bor i Ullersäter har barn. Avståndet till Frövi är inte så långt men vägen känns inte cykelsäker för barn och
unga, så vi sitter och skjutsar dem med bil hela tiden. En cykelväg som följer vägen, alternativt järnvägen önskas.
Finns inga cykelvägar!
Finns inga cykelvägar!
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Skulle behövas asfalteras om på vissa ställen. T.ex idrottsvärlden. Gick med min farfar i rullstol men fastnade i trottoaren så vi
fick gå på vägen istället för att ta oss fram.
Nej cykelväg skulle finnas längs med hela samhället ända ner till folkhögskolan och ner till Ekbackens skola och idrottsplatsen
Köpingsvägen är asfalterad och hålls vintertid väl plogad.
Borde finnas cykelvägar.
Då jag bor i centrala Lindesberg så har jag inga problem med möjligheterna att ta mig runt.
Bor utanför samhället och tvingas cykla längs 249:an. Inte många som håller hastighetsgränsen 90 där inte och inte mycket till
vägren att hålla sig i. Riktigt obehagligt! Försöker samla mod att cykla till jobbet i Fellingsbro men avstår ofta p g a den hårt
trafikerade vägen.
Bor på landet dålig väg till Fellingsbro.
Cyklar på dåliga grusvägar.
Vägen är för dålig.
Vägen är för gropig och dålig.
Behövs cykelvägar ut till landsbygd.
Skulle vilja sänka hastigheten på biltrafiken på vägen in till Frövi pga barn, ungdomar som cyklar o går längst vägen som är
70sträcka.
Ja om man håller sig på byvägarna men att cykla på 249 an är nästan livsfarligt. Smal väg fr. Vedeväg mot Högstaboda. Ingen
kant att hålla undan på. Mycket trafik och mycket lastbilar och bussar. Många timmerbilar som går till Korsnäs Frövi och
Rockhammars bruk.
Landsbygd med grusväg är inget för gång och cykel. Livsfarligt allmänna grusvägar sköts inte på acceptabelt sätt.
Dålig väg.
Levande landsbygd.
Kunde vara bättre med övergångsställe vid länsväg 249 samt cykelväg in till Lindesberg
Inne i samhället är det gång- och cykelvänligt men inte i närområdet.
Saknar gång och cykelväg in till samhället från där vi bor.
Bor strax utanför samhället och måste ta bilen till allt eftersom det inte finns någon gång och cykelväg in till samhället.
Än så länge, om planerna med Bergstäkt går igenom i Vedevåg försvinner alla orsaker till att man bor på landet, då kommer vi
troligen flytta härifrån.
Vi är hänvisade till gatorna som är otroligt dåligt underhållna.
Det finns ont om cykelbanor och trottoarer och gott om allehanda fordon som är ganska vilt körda. Ingen bra kombination om
man är gångtrafikant.
Fellingsbro är lätt att at sig fram i som gångtrafikant och cyklist.....men gator och trottoarer behöverz veKligen få en ny yta.
Torgvägen är förfärlig. Tycker också att man ska se över hur bilisterna parkerar efter bl.a. denna gata. Många gånger parkeras
det alldels för långt ut i korsningar. Är man i behov ev en rullator så är det många gånger väldigt svårt att ta sig fram efterom
trottoarerna är så ojämna.
Finns inga cykelvägar
För dåliga vägar
Behövs bättre fler gång och cykelbanor
Delvis bra. Cykel och gångbana behövs på kungsvägen.
Passerar en del tung trafik i ganska hög fart vilket gör det lite svårt att försöka ge sig ut och cykla
Dåligt underhåll av gator/vägar. Hål som är decimeter djupa förekommer på flera ställen. Cykelbana efter hela Bergsvägen
saknas.
Svar: ja och nej. Från Guldsmedshyttan går två fina gång- och cykelvägar mot Storå. Det är svårare att ta sig söderut från
Guldsmedshyttan. Riksväg 50 är smal och hårt trafikerad, så där känns det mycket obehagligt att gå och cykla. Man blir
tvungen att ta sig fram på sidan om R 50 på Skogsgläntevägen.
Ja men vägen mellan Ramsberg och Hägernäs är under all kritik och har så varit sen jag flyttade hit för 11 år sen.
Fantastisk närmiljö med sjö, skog och gångvägar och möjligheter till fritidsaktiviteter på nära håll.
Beror vad man anser vara gång- och cykelvänlig. Är ju grusvägar överallt förutom inne i byarna. Men det finns ju inte några
gång- och cykelvägar.
Mycket trafik på rv. 68 och höga hastigheter på ramsbergs och fellingsbrovägen.
Grusvägar är ju rätt svårcyklade och gången handlar ju bara om motionspromenader, man kommer ju liksom ingen annan vart.
Finns ej gång och cykelvägar och numera inga vägrenar heller. Vill du gå får du gå på vägbanan
Länsväg 249 är varken gång- eller cykelvänlig som den ser ut idag. En cykel- och gångväg intill 249:an skulle vara guld värd.
för mycket backar
Bor på landet en bit bort från någon att cykla till.
Problem med tung genomfartstrafik och järnväg.
bilistena tror att 70 är minhastigheten på vägen
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Dåliga gator och trottoarer,för mycket tung trafik.
VÄLDIGT DÅLIGT ASFALTERADE GATOR.
Dåligt asfalterade gator.
Saknas cykelvägar
Nej, det är för mörkt på vissa gator, bör förbättras i backen ner utanför asylboendet då det är mycket barn ute och leker på
vägen. Det är även länge sedan man grävde fiber runt villorna och vägarna är inte åtgärdade än??? Stora hål som man kör ner
i och riskerar att skada sin bil. Finns ett stort i korsningen vid Björklida pizzeria tex. vore fint att få det åtgärdat. Även
promenadstråket längs med ängen mellan vattentornet och sporthallen är förstört, asfalten är uppgrävd och det är inte ens
tilljämnat efter, går ej att rasta hunden där längre.
Delvis, ibland måste man gå och cykla på R50.
Gator och trottoarer är dåligt underhållna speciellt Torgvägen stora håll i vägbanan man kör lätt omkull
Gator och trottoarer är dåligt underhållna speciellt Torgvägen stora håll i vägbanan man kör lätt omkull
Trafikerade promenadvägar saknar ljus.
Gatornas beläggning gör att det är farligt att cykla. Stora hål i nästan alla gator har ej åtgärdats o pga detta bara blivit bredare o
djupare.
I tätorten Fellingsbro är gatornas beläggning i ett mycket dåligt skick så att cykla är livsfarligt.
Ganska, däremot är det ganska vanligt att folk går en promenad längs Kungsvägen, runt Skulsta, till idrottshallen och tillbaka
och den biten saknar gång- eller cykelväg på stora sträckor. Det finns en grusväg till Oppboga som börjat hållas efter bättre, det
är bra för där cyklar ungdomar som då slipper cykla längs med stora vägen (vilket ju är farligt).
cyklar inte själv men familjemedlemmarna gör det
cykelväg finns,inte många cyklar på den
Har bl.a. blivit utsatt för en asylsökande som blottade sig. Två till kvinnor i Fellingsbro blev utsatta för samma person. Det
tillsammans med andra incitdenter och att det inte finns någon slags ordningsman här på plats, gör att det blivit mycket otryggt
att promenera. Känslan av trygghet och frihet har blivit otroligt inskränkt.
Cykelbanan tar slut i bergslagsbacken (jobbar på meritor)
Smala vägar, ingen vägren, mycket tung trafik
Det borde vara en cykelväg även mot skolan då många barn cyklar och bilar kör fort.
Gruvhål och dåliga stigar i skogarna runt omkring och bilar/långtradare som kör snabbt längs smal grusväg.
Många kör fort genom samhället inte minst tung trafik. Cykla efter väg 249 är ingen trevlig upplevelse dels pga av hastigheterna
men även att det går mycket tung trafik.
Någon måste göra något åt trafikmiljön i Fellingsbro. Går mycket tung trafik på Bergsvägen, inte ovanligt med timmerbilar osv
som kommer 60-70km tim genom samhället, tänk på stoppsträckan på ett sådant fordon. Vägverket tog bort alla
övergångsställen på Bergsvägen med motiveringen att det skulle "öka trafiksäkerheten" De kanske såg risken med
stoppsträckan? Sänk hastigheten till 30km tim tätort Fellingsbro, samma som Lindesberg återinför målade övergångsställen.
Mycket barn som går över bergsvägen på väg till skolan, även äldre som inte är så snabba över vägen. Bara tur att det inte
hänt mer än det gjort.
Den är bra. Men höga trotoar kanter försvårar med barnvagn.
Gångbron över Arboga ån borde lagas
Känns lite otäckt när man ska passera bergsvägen då det ej finns övergångsställe med vita streck och skyltar...
Mycket fina skogsvägar och grusvägar
gångbanorna helt okey men ej cykelvänligt
Saknar vägbelysning.
Det är ju mest smala grusvägar, finns inget anpassat för att gå och cykla...alltså kan jag inte säga ja, men å andra sidan det är
ju inte speciellt mycket trafik..
Grusväg
På mindre vägar, inte på större vägar (t ex RV 68)
Mycket tung trafik i Ramsberg på smala vägar
Timmerbilar och annan trafik kör alldeles för fort i området
Gatubelysning är under all kritik. Svårt att få lampor lagade, kan ta en vecka efter rapporterat ärende
Gatlyktorna är titt som tätt trasiga och detta verkar inte kontrolleras.
Många fina vägar finns kring Ramsberg. Det är dock inte helt säkert för barn att transportera sig mellan olika platser, eftersom
markerade
Inte för små barn som skall från norra änden av byn till skolan och åter. En gångväg från kiosken ca till Solkullen/affärn vore
inte ur vägen för deras skull.
Jag cyklar året om fast jag är ensam om detta i min bygd. Riksvägen 68 intill Lindesberg är inte cykelvänlig. En cykel/gångbana
från Ramsberg till Storå vore idealiskt.
Grusvägar
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7. Vad krävs för att du skulle resa mer kollektivt?

Antal svar på frågan:

399 (89,5%)

<i>Välj ett alternativ.
(1) Billigare resor

98

22,0%

222

49,8%

(3) Närhet till hållplats

79

17,7%

(4) Antal som ej svarat

47

10,5%

(2) Tätare trafik

Kommentar

Antal svar på frågan:

112 (25,1%)

Att bussen tog kortare tid. Det tar dubbelt så lång tid som med bil.
5 km till närmaste hållplats.
Flera avgångsturer.
Få turer för buss i Ramsberg!
Framför allt sen eftermiddag och helger
Jobbar olika tider.
Närheten till hållplatsen är i dag acceptabel. problematiken är kring säkerheten då man måste gå längs med väggrenen (R50)
för att ta sig till platsen.
.
både tätare trafik o billigare resor. månadskort, jämför med hur långa sträckor SL-kortet gäller. Har ej fått någon info om
kompletteringstrafiken.
Snabbare bussförbindelse med Örebro. Nu tar en enkel resa ca 50 min med buss och 30 med bil. Det borde gå några bussar
som inte tar omvägen om Södra Dylta där det inte går på och av många människor. Antingen en snabbuss som går riksväg 60
eller en buss som tar av i Ervalla direkt till Ölmbrotorp.
Kollektivtrafik saknas
där jag bor går endast skolbussen !??
F.n. har vi endast skolbussen som går 2 ggr / dag. Detta innebär att du måste klara dej på egen hand. De som bor på
flyktingboendet Östanby går dagligen in till centrum. Övriga åker bil eftersom alternativ inte finns.
Det går bara en buss på morgonen.
kommer aldrig åka kollektivt om inte järnvägsstationen öppnar igen i Fellingsbro
Tågtrafiken viktigast och möjligheten att ta sig till påstigningsställen.
Jag reser mest tjänsteresor till Stockholm, Västerås och Örebro. Den långa bytestiden i Örebro är mitt största problem (och att
bussen till Arboga är för långsam och kör för krokigt för att jobba på).
mer busstider på kvällar och helger.
Färre invandrare på bussarna.
tycker även det skulle vara bra om de skulle vara något tåg stop här. de går även ingen buss in till Örebro på helger vilket är
dåligt.
Svårt med tider som passar...
I dagsläget tar jag mig till jobbet utan problem med kollektivtrafiken men får tyvärr inte till hemvägen på ett vettigt sätt. Så i
nuläget är jag hänvisad till egen bil.
Jag skulle åka mer kollektivt om det var bättre tider
Att buss 351 går till Arboga Teknikpark (Åsby industriområde)
Till Örebro lördag och söndag.
Tågen har slutat gå här. FIASKO för oss skattebetalare.
Tåg
Skulle gärna ta tåget till Örebro ibland om det var billigare, nu känns det enklare att åka bil eftersom det är så pass dyrt med en
tågbiljett
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Kollektivtrafiken måste anpassas till fler än 7-16 arbetstider.
Egentligen inte tätare trafik för det är ganska bra, men trafik på helger och en buss hem på senare kväll fredag lördag så att
man även skulle kunna stanna och se på bio i Örebro
Möjlighet att åka lite senare hem
Cirka 500 meter till närmaste busshållplats. Sällan trafik utom skoltid.
Då jag har körkort och bil så har jag inte behovet av kollektivtrafiken som läget är nu. Dock så skulle jag garanterat åka mer
kollektivtrafik om det gick tätare.
Hellre cykel än buss för min del.
Förut gick det buss 1 gång i veckan onsdagar nu är det bättre.
Åker med egen bil till tätort för att göra inköp.
Billigare resor, mer avgångar (tätare).
på helgerna
Nöjd med busstrafiken. Har lagom nära till busshållplats. Det kostar en del. Kanske finns pensionärsrabatt.
Har 5 km till en vanlig hållplats, kan åka 1700 m från bostaden kl 07.30 med skolbuss
Priset påverkar självklart. I dagsläget är det billigare för min del att ta bilen till jobbet vilket avgör vad man väljer för färdmedel.
Hade det gått tätare bussar kanske man hade valt att åka ibland men det går inte att matcha arbetstiderna
Tågstopp
Det finns inget tåg som stannar i Vedevåg. Det är den viktigaste frågan när det gäller kollektivtrafiken.
Om tåget stannade i Vedevåg skulle jag slippa ta bilen till Frövi för att ta mig till Örebro med tåget.
En senare buss från Örebro än 21:30 fredag kvällar.
Först och främst ska tågen stanna. Sen ska det vara tillräckligt många tåg/vagnar att man slipper stå på resan.
Tågstopp och busskurer på de busshållsplatser som finns idag. Gärna med belysning så man slipper stå i mörker efter vägen i
en tätort.
finns inget annat än bil
Möjlighet att åka tur och retur
1 buss per timme där man ofta behöver vänta 30-45 minuter i Frövi för byte lockar inte till att resa kollektivt.
Tycker att pensionärerna borde få gratis buss till Lindesberg, Örebro och Arboga. Finns flera kommuner där pensionärerna
åker gratis med kollektivtrafiken det bord Lindesberg också ha.
Några helgbussar till Örebro,gärna lite senara på kvällen från Örebro.
bussar Lördag till Örebro
Bättre kommunikationer skulle öka mitt resande.
Önskar åka tåg från Fellingsbro men måste ta bilen först till Arboga.
Önskar att det var möjligt att tågpendla mellan Fellingsbro och Örebro. Även Fellingsbro och Arboga/Köping.Viktigt att det finns
fungerande kollektiv trafik på helgerna.
Bättre helgtrafik.
I samtal med trafikplaneringsansvarig på Länstrafiken framförde jag synpunkter på de fåtaliga turerna mellan Fellingsbro och
Örebro, särskilt helger. Svaret blev: "om ni inte utnyttjar de avgångar ni har, så ska ni inte tro att ni får några fler." Med andra
ord: fellingsbroare ska hålla sig hemma på helgerna och inte klaga. Linje 351 har förbättrat tillgängligheten till Arboga och
tågtrafik, men vi vill fortfarande ha ett tågstopp i Fellingsbro. Detta skulle underlätta jobbpendlare och skulle öka attraktiviteten
hos Fellingsbro som bostadsort för pendlare. Fellingsbro har det i särklass bästa geografiska läget för pendling i Lindesbergs
kommun och det kunde vara på tiden att politiker i kommunen insåg det. Lindesberg är inte centrum av världen.
Se kommentar till fråga 5. Det som är viktigt är flera möjligheter att resa från Linde/Örebro på kvällstid.
Samt billigare resor, det är svindyrt.
Vore önskvärt med kollektivtrafik som ansluter till Tåg i Storå
Har 17km till närmsta busshållplats ( Ramsberg) finns överhuvudtaget ingen kollektivtrafik alls till eller från kloten i någon
riktning. Tycker det är konstigt att det inte finns kollektivtrafik mellan gränserna. Typ Kopparberg -Skinnskatteberg.
att hållplatserna är fler.
Finns inte ens kollektivtrafik till Linde eller hem.
Men inget jag förväntar mig av boende i Gammelbo!
Kollektivtrafiken till/från Ramsberg går inte att kombinera med tågpendling. Man måste ta bilen till tåget, så arbetspendling med
tåg måste kombineras med bil (fråga 4)
Kollektivtrafiken till/från Ramsberg går inte att kombinera med tågpendling. Man måste ta bilen till tåget, så arbetspendling med
tåg måste kombineras med bil (fråga 4)
Kollektivtrafiken stämmer ej med dagens varierade arbetstider, tex natt, kväll o helgarbeten
För att inte ta bil till Lindesberg behövs både billiga resor och tätare trafik
Anropsstyrd flextrafik.
Svårt att uppnå när man bor på landet.
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Tågförbindelser
att bussen stannar där det finns resande inte bara på hålplatset
Att det finns kollektivtrafik överhuvudtaget
Lindesberg-Arboga bussen borde kunna gå ända till ÅSBY industri område (Arboga Teknikpark) för att få fler att åka kollektivt
från Fellingsbro
Alla tre alternativen
Saknar bussar till Örebro på helgerna
Det tar för lång tid att pendla till Eskilstuna
Tågstopp
Tågstopp
Tätare trafik med Örebro på kvällar o helger. Som det är f.n. är det svårt för boende i Örebro att se någon vinst med att flytta till
Fellingsbro. De vill ha täta förbindelser även under icke arbetstid.
Tätare trafik helger o kvällar
Jag reser en del redan men det är 1-2 timmar mellan bussarna ofta.
man tar hellre bilen då man kommer fram dit man ska
Dålig trafik över Oppboga/Rynninge. Drabbar mig som student.
Att tågen stannar i Vedevåg
Bussar som går till och från Örebro på helgerna också. Tåg som stannar i Fellingsbro!!!!!!!
Landsbyggden har 2 turer oftast.
Frågan blir ju nästan som ett skämt! Vi har ju endast skolskjutstider. Då kan man inte åka till affären, vårdcentral tralla etc. Man
kan inte ta sig tillbaka inom rimlig tid. En busslinje över Ringaby mot Örebro och Ullersätter, Lindesberg vore ju fint.
vid högtrafik så skulle jag önska att de kunde gå en gång i halvtimmen.
Kvälls- och helgturer. Jobbar oregelbundna tider så buss till Örebro är inget alternativ.
Jobbar där jag bor, så är inte beroende av kollektivtrafik. Helger går det inga bussar ändå.
2 kilometer till hållplats med något tätare trafik (dock jämförelsevis gles trafik). Finns hållplats 100 meter bort men endast
enstaka tur morgon och eftermiddag på vardagar.
Jag har bara 5km till jobbet. Dock är inte hela belyst. Och med alla konstiga människor som rör sig ute vill jag varken cykla eller
gå själv den vägen när de är mörkt eller kallt.
Pendel till Arboga?!
Tågresa skulle få mig att seriöst överväga att åka kollektivt. Buss till Örebro på Käglanvägen är inte ett säkert alternativ.
Bättre avgångar och snabbare färdsätt.
Senare bussar på kvällarna
Finns inget bra alternativ med pendling mellan Köping och Fellingsbro. Bussbyte i Arboga är inget alternativ för mig,
direktansluting via tåg hade varit ultimat.
Buss till Örebro på lördagar och söndagar Tåg till Stockholm
Jag pendlar till Eskilstuna och busslinjen mellan Arboga och Fellingsbro är inte synkad för de tåg som går mellan Arboga och
Eskilstuna.
Till och från alla byar i kommunen
Tågstopp i Vedevåg eller bättre kvällsturer med buss
Fler kvällsturer till / från Örebro och på lördagar
Tidtabell måste hållas. Tåg får inte ställas in utan ersättningsbuss.
Att det går bussar!!!!
Och tätare trafik...
Finns inget alternativ till bil
Bussförbindelse mellan Gammelbo och Storå, alt. Gammelbo och Lindesberg är obefintlig. Bra tågförbindelse från Storå, men
det krävs bil (25 km) för att ta sig dit.
Det krävs alla tre alternativen
Det ända möjlighet är att åka med skolbuss eller cykla till Ramsberg.
3 km till hållplats idag samt en restid på mer än 3 timmar enkelväg till mitt job med kollektivtrafik
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Antal svar på frågan:

(1) Ja

34

7,6%

(2) Nej

195

43,7%

(3) Antal som ej svarat

217

48,7%

8b. Har du färdtjänst?

(1) Ja

Antal svar på frågan:
2

0,4%

(2) Nej

251

56,3%

(3) Antal som ej svarat

193

43,3%

9. Om ja på någon av frågorna 8a eller 8b, hur ofta nyttjar du
kompletteringstrafiken/färdtjänsten?

Antal svar på frågan:

(1) Varje vecka

3

0,7%

(2) Var 14 dag

1

0,2%

(3) En gång i månaden

4

0,9%

(4) Antal som ej svarat

438

98,2%

229 (51,3%)

253 (56,7%)

8 (1,8%)

2016-06-20 12:05

Websurvey by Textalk

18 av 46
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Antal svar på frågan:

431 (96,6%)

<i>Kryssa i ett eller flera alternativ
(1) Natur

363

81,4%

(2) Kultur

54

12,1%

98

22,0%

171

38,3%

(3) Bygdegård/samlingslokal
(4) Lokala föreningar
(5) Café/krog

27

6,1%

133

29,8%

(7) Annat

46

10,3%

(8) Antal som ej svarat

15

3,4%

(6) Lindesberg/Örebro

Annat:

Arboga
Arboga
Arboga
Arboga
Biblioteket i Ramsberg mm
Bor halvtid i Stockholm
Biblioteket
Butiker
Bibliotek, Apotek, vårdcentral och mataffär.
Centrum
djungelgym
ekbackens gymnastiksal
egen tomt
Fellingsbro folkhögskola
Finnåker
Gym
Hemma
Hemma
Hemma
Hemma
Inte Örebro
i Ramsberg
Ishallen
idrottshall
Idrottshallar i frövi
Jobb
kyrkan
Kopparberg/Ludvika
Kopparberg/Ludvika
Kyrkan
Kyrkan
Kyrkans aktiviteter
Lekpkatser
Lekparker
Mycket vid idrottsplatsen (många föreningar är aktiva där också), sen vistas jag normalt i Arboga och Örebro, i stort sett aldrig i
Lindesberg.
Matbutik
Riddarhyttan/Skinnskatteberg
Svenska kyrkans öppna verksamhet för barn
Sommarstugan i Ullersätter
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Smedvallen idrottsplats
Skolan, hemma, hos kompisar
Trädgård
Örebro ingen Linde
plus 3 tomma svar

Kommentar

Antal svar på frågan:

46 (10,3%)

Lokal mötesplats mycket viktig!
Tidigare var vi ofta på biblioteket.
.
Skulle gå mer promenader om det gick lättarre att undvika den tunga trafiken och det fanns några grönområden.
Örebro
Då de inte finns så mycket att göra här åker jag hällst till Örebro eller Linde.
Många gator är i väldigt dåligt skick, behöver asfalteras om
Det finns inga trevliga miljöer att vistas i
Önskar mer varierad kultur utanför Lindesberg
Barnens aktiviteter är viktiga för vår familj och vi är gärna med och arbetar i föreningar och vid olika arrangemang. Svamp- och
bärplockning samt jakt på vår egen mark är en riktig livskvalitéhöjare.
Att inte förglömma
Trivs bäst i den miljön.
Teatern i Vedevåg är en viktig samlingsplats. Idrottsföreningen är aktiv men idrottsplatsen och elljusspåret förfaller.
Besöker gärna de evenemang som ordnas i samhället som loppisar, julgransplundring, Vedevågsloppet m.m. Kul att det ordnas
så mycket på herrgården också.
Tyst natur och frånvaron av tung trafik på de små vägarna är orsaken till att min familj flyttade till Vedevåg.
Skogen Idrottshallen gamla matsalen
Finns inget annat.
Men hemmet är ändå viktigast.
I lokala föreningar förläggs möten hemma hos varandra eller i kyrkans lokaler. Andra typer av möten och kurser är ofta förlagda
till Lindesberg eller Örebro.
Sång och musik har hög prioritet för mig.
Hemmiljön och naturen eller kyrkan. När det inte finns något utbud får man hitta på något själv
Saknar en alternativ matbutik, Ica tex. Hemköp behöver konkurrens.
Lindesberg/Örebro vid större inköp som skor och kläder o dyl.
På folkhögskolans finns möjlighet att äta gemensamt och lyssna på olika föredrag. Här finns hörslinga så alla kan höra och
delta.
Tidigare hade jag inte färdtjänst och jag lär inte ha den permanent; så tidtabellerna är fortfarande viktiga för mig.
är mycket ute och det finns fina områden här i fellingsbro i ekbackens gymnastiksal så finns det många bra aktiviteter för barn
FGoIF
Finns inte så mycket att vistas i.
Lekparker borde prioriteras högre, samlingsplats för både vuxna och barn.
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Att ha bra kommunikationer med Örebro är viktigare, eftersom det är nästan lika långt som till Linde, men betydligt större utbud
av allt. Att resa kollektivt till Arboga till hyfsat pris vore trevligt och nära, men pga länsgräns så blir det dyrt. (Arboga har ett
badhus med varmt vatten och vettiga priser i entréavgift)
härligt att det finns idrottsaktiviteter de bygger på frivilliga som ställer upp och är ledare. De är toppen!
Prästryggens badplats och promenadstråk längs vattnet mellan reningsverket och hamnen i Frövi och promenadstråk längs
Arbogaån. Lekplatser. Bibliotek.
Gym, gymnastiksalar, fotbollsplan och ishockeyhallen.
Örebro, finns inget i Fellingsbro.
Energikällan
Behöver ett café i fellingsbro
Saknar restaurang /pub samt biograf.
Skulle gärna ha närmre till kulturhändelser, nu händer det mesta i Örebro.
Bibliotek är mycket mer än bara förvaring av böcker på landsbygden
Örebro är arbetsplats
Enda stället där någon form av aktivitet finns är i Svenska kyrkans regi. Skogen har varit min miljö men inte nu längre pga ökat
rovdjursinslag
Eftersom Ramsberg inte längre har något bibliotek, finns ingen kultur kvar. Endast Svenska kyrkan tänker på sina
skattebetalare.
Vi är mest ute på egna strövtåg + vandringsleder. Deltar även på många av de kultur-arrangemang som ordnas för barn i
Lindesberg. Jag önskar dock att liknande aktiviteter kunde ordnas även i Ramsberg och andra mindre orter, så att fler barn
kunde ta del av de aktiviteterna.
Natur i form av stor vuxen skog, INTE HYGGEN!!!
Linde ligger knappast "runt min ort". Kulturutbudet i klassisk mening är tämligen magert. Något Café eller liknande finns inte.
Café/krog vore en dröm
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11. På vilket sätt kan din ort utvecklas för att höja värdet av att bo i Lindesbergs
kommun?

Antal svar på frågan:

329 (73,8%)

<i>Kryssa i de tre viktigaste alternativen där 1 är viktigast och 3 är minst viktigt. Du kan bara kryssa i en 1:a, en 2:a och en 3:a.
1
(1) Aktivitetsområde t.ex. bollplan, ishockeyplan
(2) Park
(3) Badplats

2

3

Inget
svar

60
53
44
289
13,5% 11,9% 9,9% 64,8%
24
43
33
346
5,4% 9,6% 7,4% 77,6%
67
63
35
281
15,0% 14,1% 7,8% 63,0%

(4) Café

25
46
48
327
5,6% 10,3% 10,8% 73,3%

(5) Lekplats

24
37
35
350
5,4% 8,3% 7,8% 78,5%

(6) Kulturscen

28
23
34
361
6,3% 5,2% 7,6% 80,9%

(7) Utegym

24
30
34
358
5,4% 6,7% 7,6% 80,3%

(8) Dansbana

8
20
21
397
1,8% 4,5% 4,7% 89,0%

(9) Annat

Kommentar

68
9
37
332
15,2% 2,0% 8,3% 74,4%

Antal svar på frågan:

172 (38,6%)

Mötesplatser på vintern, ökade öppettider på kvällstid på bibliotek.
Den svarande har satt tre stycken 1-or på Cafe´, Kulturscen och annat där densamma lämnat följande kommentar Ny
anläggning för Ridskola och ryttarklubb. För Hästsport.
Mötesplats nära bostad mycket viktig.
Den som besvarade enkäten har satt Kulturscen som nr 1 och Aktivitetsområde som nr 2 och nr 3.
Badplats, café, dansbana
Kulturscen
Ridhus önskas.
En pub att gå till på kvällen.
Önskar en Park.
Affär, kiosk, busstrafik.
Vi har det jag önskar.
Äldreboende geriatrisk avdelning
Vi vill få tillbaka biblioteket. TACK!
Ungdomslägenheter
Stora affärer
Affär
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Tågstopp, näringsidkare.
Train stop, companies
1. Tågstopp i Vedevåg. 2. Ge oss tillbaka vårt servicehus, "Mosebacke".
Mindre invandrare.
.
Vi saknar biblioteket. En utmärkt plats att träffas på
Varför inte göra parken vid bästerplan till inhängnad lekpark eller en finare park med sittplatser och odlingslådor/grillplats. Vore
trevligt för området.
Förändra Norrtullstorget så det blir "levande" igen. Blev ju helt dött när Ica flyttade stora entrén. Som pensionär skulle det
kännas fantastiskt bra om kollektivtrafiken subventionerades för oss, precis som så många andra kommuner har gjort. En liten
kompensation för den höga pensionärsskatten! Det skulle iaf öka motivationen att bo kvar.
Rusta upp eller ta bort de fallfärdiga stugorna bakom råsshallen. Stöd storådalens SK med rust av div lokaler. Vi har en stor
ungdomsverksamhet som älskar att träna flera dagar i veckan. När det är dags för längdhopp får barnen först dra upp ogräs ur
sanden.. Vi måste satsa på våra barn och stötta dem i deras fortsatta lust att röra på sig! Utegym!
Strandpromenaden borde byggas klar så man kan gå längs sjön i Hela Frövi och inte som nu längs Kofallsvägen, sen vidare till
Vibyn och vidare till Hinsebergsbron, som MÅSTE komma tillbaks snabbt. Vid utfarten från Fröviforsvägen mot Väringen finns
ett fint område där det kunde gå lätt att ordna promenadväg och sittplatser. Där skulle bli fint om de flesta träden fick stå kvar.
Det är ett mycket vackert område där ån rinner ut i Väringen. Blev en fin park och går säkert inte att bygga på för det ligger lågt.
Ridhus
Lekplatser centralt med café i närheten skulle locka många småbarnsföräldrar. Bad i närheten ännu bättre. Loppholmarna
borde tas vara på.
Bättre kollektivtrafik
Ett biliotek som samlingspunkt för kunskapsutbyte och social samvaro är ett måste i en liten ort utanför centralorten.
Då skolan i Gusselby fanns bedrevs det luftgevärsskytte i skolan. Där samlades byns ungdomar. Nu finns ingen skola, endast
en älgskyttebana. Och ingen bryr sig..... Till skolan fanns en bollplan. Den befinner sig numera på privat mark. En del
ungdomar syns där ibland. Om det är OK eller ej är okänt. Då alternativ saknas tar ungdomar egna initiativ - ibland bra, ibland
mindre bra. Tänk vi har EN ny lekplats i byn. Men i gengäld togs en lekplats bort ??
Bättre underhåll av de anläggningar som finns
Tätare kollektivtrafik. Nu måste man skjutsa och hämta barnen när de har aktiviteter i tex. Lindesberg. Sista bussen går 16,20
ut till Spannarboda.
Allt detta finns redan i Fellingsbro men skicket på det är botten. Det inkluderar de nyrenoverade lekplatserna som har trä flis (ja,
trä) som underlag
Vistas mindre i Lindesberg numera p g a bristande utbud och en undermålig stadsmiljö. Stadsmiljön kan förbättras med bättre
byggnadsvård och mer genomtänkt stadsplanering. Riv landets fulaste byggnad; parkeringshuseländet vid centralen! Röj
Kyrkberget och gör strandpromenaden mer attraktiv. Köp tillbaks stadshotellet och driv det proffessionellt. Satsa på att etablera
fler företag och utveckla besöksnäringen för att skapa välstånd och arbetstillfällen.
Badplats vid Loppholmarna är det absolut viktigaste. Det skulle ge liv i staden på sommaren och därmed lägga grunden för nya
företag i turistbranschen och fler restauranger. I övrigt ser jag främst behov av cykelvägar, parkeringsplatser och framför allt en
tydlig plan samt ordning och reda i trafikplaneringen. Identifiera och prioritera viktiga gång- och cykelstråk, se därefter till att det
finns tillräckligt med lättillgängliga parkeringsplatser (t.ex. genom att ta betalt efter 2 timmar).
Färre invandrare
Det skulle vara toppen om de skulle finnas nå aktiviteter som bowling eller bio.
Badplatsen vid Viken behöver ses över och rustas upp, t.ex. ta bort gamla dåliga träd, rusta utedass, mer sand, röjas längs
hela stranden
Många gator är i väldigt dåligt skick, behöver asfalteras om
En ganska dum fråga. Det mesta finns ju redan men en dansbana på varje ort vore väl kul.
Äldreboende
ALLT d.v.s. ingenting satsas i Fellingsbro. DET MESTA - nästan allt går till Lindesberg.
Komunen måste ta större ansvar och inte låta ytter orterna förfalla och inte bara investera i Lindesberg
Inomhusbadet vid skolan skulle användas både för fritidsaktiviteter samt för.skolans simundervisning istället att som nu bussas
till Lbg. Invandrarnas vattenvana skulle förbättras och även vuxna skulle få möjlighet. Fellingsbro har en tradition att använda
bassängen som det lilla extra för våra barn.
Inomhusbadet vid skolan skulle användas både för fritidsaktiviteter samt för.skolans simundervisning istället att som nu bussas
till Lbg. Invandrarnas vattenvana skulle förbättras och även vuxna skulle få möjlighet. Fellingsbro har en tradition att använda
bassängen som det lilla extra för våra barn.
Vi har ett jättefint utomhusbad i Fellingbro. Rusta upp duschar mm och gör mer reklam att det finns. Bodde i Örebro innan jag
flyttade tillbaka och det var många örebroare som inte visste att det fanns bad i Fellingbro.
Bra kommunikation är AoO för att locka hit fler invånare. Att kommunpolitikerna förstår och gör byggden attraktiv att bo och
verka i, såsom företagarvänligt, service, bra skola, gynna föreningslivet mm.
Att bassängen vid idrottsplatsen får vara kvar är oerhört viktigt
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Utbyggt bredband utan alltför stora anslutningskostnader.
Utnyttja sjöar för attraktivt boende.
Jag vill se ett allaktivitetshus i kommunen där även föreningar sammlas.
Bostäder för alla, tänker främst på våra äldre som vill bo kvar i samhället men vill lämna sin villa. Aktiviteter för barn och
ungdomar är mycket viktigt för ett trevligt och livskraftigt samhälle.
Bättre vägar.
Vill gärna ha ett utegym vid brandstationen. Gärna en pub också.
Parkeringsplatser vid Grönboda.
Parkeringsplatser vid Grönboda.
Parkeringsplats på Grönboda.
Vore trevligt om Storåbadet kunde göras i ordning.
En önskan att få tillbaka badplatsen i Storå.
aktivitetsområden så barn o ungdomar har nåt att göra,.Badplkats behövs så dom kan lära sig att simma. park är alltid trevligt
Vedevåg har en upprustad badplats men hur går det i Lindesberg. Är det fortfarande Pälsärmen som gäller. Vacker sjö i
Lindesberg men dåligt med bad. Nödvändigt. Men mycket bra har ordnats lindesjön runt, Kyrkberget. Mycket idrott. Arenan. Ev
nybygge Norslunds ridskola mm. Så centralorten har fått mkt för våra skattepengar. Vi får jobba för att politikerna inte utarmar
småorterna mer än vad som skett.
Seniorboende
Seniorboende saknas!!!
Mer aktiviteter för de äldre (över 65 år).
Seniorboende, helst Grönboda.
Seniorboende, gärna runt Grönboda.
Bostäder för aktiva seniorer, som vill flytta från stor villa till någon mindre bostad.
Möjlighet till ett bra och nära till olika aktiviteter för alla i området.
Kolla privata entreprenörer så de sköter driften bättre. Kommunal kontroll.
Med mer naturliga miljöer.
Rör inte "våra" anläggningar här i FELLINGSBRO.
Vi har nästan alla dessa saker i Löa.
Viktigt att allt inte centraliseras som de gör i dagsläget...
Det är viktigt att lekplatsen, badplatsen och idottsplatsen sköts om. Det vore önskvärt att kommunen tar ansvar för skötseln
som nu till stor del sköts av ideélla krafter.
Badplats finns ju redan men det är ju inte kommunen som sköter denna utan det bygger på frivilliga insatser. Det tycker jag är
skandal. Kommunen ska naturligtvis sköta det enda badet vid Vedevåg.
Jag tycker att tågstopp och cykelväg längs genomfartsvägen till södra måle-vägen är viktigast.
Tågstopp
Höja värdet kan göras genom att ej tillåta tung industri som bergtäkt.
Det behöver byggas 60+ boende för det finns inget i dag.
Tågstopp
Möjligheter till fiske. Tillräckligt med affärer samt övriga näringsidkare.
Ett kommunalt gym i skulle uppskattas av alla som tränar i anslutning till skolan. Lokal skulle kunna anläggas på grönyta
bredvid idrottshall och duschar m.m. i skolan skulle då kunna användas för tvagning.
Annat= Aktivitetsområden i vidare begrepp än planer för bollspel. EX. Skidbanor, motions banor, gångbanor, kartlagda områden
som kan utnyttjas för sport och friluftsliv.
Service inrättningar, vårdcentral ,tandläkare ,livsmedelsaffärer ,bank ,äldreboende i alla steg.
Bra lokaler för förenings- och kulturverksamhet som ligger centralt
I Stripa Gruvmiljö finns en stor utvecklingsmöjlighet som kan komma många till fördel. Intressant som kulturarvsplats, som
arbetsmiljö, scen för evenemang, naturpark, aktivitetsplats för alla åldrar, m.m. Snälla Linde kommun, satsa ordentligt på
Stripa!
Vet att polisen tillbringar många timmar i Fellingsbro men vi skulle beöva vår egen polis. Jag tror moralen skärps om man har
plisen nära.
Låta gamla gympa hallen vara kvar likaså matsalen
Vägförbättring
Klippt grönområde vid Brogården gärna några parkbänkar
Viktigast är jobb i form av mindre industri eller kontorsarbete
Viktigt är också: Bibliotek, vårdcentral. Bra belysning på gång och cykelvägar.
Fiber tycker jag är viktigt.
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Senior/äldreboende
Ett tågstopp i Fellingsbro är det viktigaste. Vi är trötta på att höra att det inte går - uppenbarligen kan man köra persontåg
genom Fellingsbro när det passar - då går det att stanna också. Möjligheten att åka exempelvis rälsbuss mellan Frövi och
Arboga skulle gynna även lindesbergare.
Viktigt är att museet organiseras så att samlingarna/resurserna kommer till sin rätt. Det är rimligt att det som har med tätorten
att göra (skolor,handel,sjukvård,rättsväsende . . .) visas i Lindesberg. Det som har med bergshanteringen att göra bör visas i
den norra kommundelen, helst i Stripa Gruvmiljö, som är industriminnesmärke.
Fixa vägen som är oerhört eftersatt. Jag pratar om den mellan Ramsberg och Hägernäs.
Allt finns utom "spontan"-mötesplats typ kiosk,centrumhus,bibliotek
Bibliotek
I Ramsberg finns redan en hockyrink, fotbollsplan, löpspår (i dåligt skick) runt fotbollsplanen med plats för både höjdhopp och
längdhopp (finns nog inga grejer kvar längre dock) Gammal tennisbana och paddock allt samlat på samma ställe. Men allt i
dåligt skick förutom paddocken. Eftersom det är det ända som tycks användas. Det finns även en utedansbana, och en aktiv
skytteklubb. Det som fattas är tränare och engagemang att starta upp träningar för det som redan finns möjlighet till. Vilket gör
att barnen får åka till större orter för att träna. Så det finns många möjligheter, men som jag har uppfattat (kan ha fel)så är det
bara två aktiva föreningar på orten och det är ryttarföreningen och skytteklubben.
Bättre kollektivtrafik t.ex. flexibussar.
Bibliotek är viktigt
Närproducerad mat, lokalt slakteri, fina naturområden.
Bibliotek vore trevligt
Kommunalt ridhus
Jag tycker att sporter som inte spelas eller tränas på Lindesbergs arena blir bortskyfflade och får inget stöd alls av kommunen
gör att utvecklas
I själva Gammelbo behövs ingen lekplats, och bad har vi som behöver anslag för upprustning av omklädningsrum. Kulturscen
har vi i Ramsberg på Kölnberget och i församlingshemmet, så det behövs inte fler, men sannolikt stöd för drift av Kölnberget!
En park vore ju närmast löjligt.
Biblioteket vi hade lade ni ned. Varför? Ge oss vår kulturscen tillbaka! Bollplan, badplats, lekplats och dansbana har vi redan.
Större upptagningsområde för Ramshyttans skola.
Biblioteket vi hade lade ni ned. Varför? Ge oss vår kulturscen tillbaka! Bollplan, badplats, lekplats och dansbana har vi redan.
Större upptagningsområde för Ramshyttans skola.
Bibliotek med samlingslokal och kulturscen saknas Badplats: Kommunen sköter inte underhållet av badplatsen i Gammelbo(
Långa Sand) Gammelbo byalag håller den vid liv med ideella krafter och egna pengar.
Tycker att det mesta är viktigt
Tillgång till FIBER även för oss som bor utanför 50-skylten. Men det ska ju inte vara dyrare för oss än för de som bor i Linde att
få in det i huset. Samt gång- och cykelväg mellan Frövi och Fellingsbro. Tack på förhand.
Behov av företagslokaler samt hyreslägenheter.
bra väg in till centralorten
Bättre kommunikationer
Samlingslokaler
Satsa på det uppväxande släktet.
Ett naturligt parkområde finns mellan Storå och Guldsmedshyttan. Dock skulle det behöva gallras rejält. Många träd är gamla
och ramlar snart. Ett mindre parkområde skulle kunna iordningställas vid f.d. Lysmasken.
sätt en glasskål över badbaljan i Fellingsbro så badsesången blir längre rusta isbanan bågskyttebana
Fin badplats finns. Dansbana finns. Bygg ett äldreboende eller öppna Solkullen Saknar in o utegym. Informationsdagar.
Det viktigaste för Fellingsbro är nybyggnation av lägenheter/hus som är anpassade för äldre. Det bor massor med pensionärer i
sina villor. Om det fanns mer praktiska alternativ för oss kunde vi sälja våra villor och få en stor inflyttning av familjer som kan få
ett bra och billigt boende. Det skulle betyda mycket för att kunna behålla och utveckla servicen i samhället.
Fler hundlatriner behövs, många gator som saknar. Korsningen Kvastav/Hemv samt sträckan Idrottsv/Kvastav till
Idrottsv/Hemv.
Fellingsbro är ett stationssamhälle utan station. Pendeltågstrafik skulle väsentligt öka ortens attraktivitet.
Fellingsbroare är ett promenerande folk. "Skulstarundan" går runt samhället men är asfalterad hela vägen. Orienteringsklubben
har - med bidrag från en lokal förening - grusat en promenadstig som en kortare sträcka går parallellt med stora vägen. Bra
initiativ så slipper hundar och barn dela väg med bilarna, för att inte tala om all tung trafik som går över Käglan. Alternativ 2 är
ett önskemål om fler "ofarliga" promenadvägar.
Bastu o bad inomhus vintertid. Renovering av omklädningsrum vid utebadet.
Café finns. Hockeyarenan används som dansbana. Parker finns även om de skulle kunna utvecklas. Samarbeta gärna med
våra pensionärer, de är grymma på att ställa upp och hjälpa till (se Knytgubbarna i Fellingsbro på Facebook).
Gymnastikhallarna är ganska bedagade.
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Utveckla badplatsen och marknadsför den! Samarbeta med Folkhögsskolan gällande film o teckenspråk. Skapa kulturella
aktiviteter för alla åldrar i samarbete med dem.
fler radhus, lägenheter som de som inte vill bo i villa kan flytta till då de vill sälja. Då kanske fler barnfamiljer skulle kunna flytta
hit. ett ställe där motorintresserade ungdomar kan samlas ett matställe eller cafe vore trevligt det hade vi förut
Bättre kollektivtrafik även på helgerna så man inte bara tar sig till Frövi...
Köpmarknad typ " billiga Niklas"
Vore på sin plats att höja Fellingsbro till den ort hon verkligen är. Här finns en järnväg som går genom samhället. Under 10 min
till motorväg. Ca 30 min når man över 1 miljon av Sveriges invånare med bil. Pris på hus och mark ligger 30-50% under
Arboga. FELLINGSBRO är en HOTSPOT på kartan.
Mer badplatser ute i naturen! Fixa iordning en ordentlig badplats vid t.ex. vid Oppboga då många ungdomar cyklar/går dit
DAGLIGEN under sommaren för att träffas och bada!
Möjlighet att åka tåg till och från Fellingsbro. Fler affärer.
Säker cykelväg/mopedväg. Bra för hälsan, miljön och ytterligare alternativ för boende och turister. Campingplats/ställplats för
husbil bra för att locka turister ut på landsbyggden. Finns både skog, sjöar och utomhuspool och mindreorter som kan få ett
uppsving i handeln. Bl.a samt ett sätt att se möjligheterna att bosätta sig här och starta företag bl.a
Det behövs en ÖPPEN mötesplats i Fellingsbro och Frövi, gärna bibliotek med café, inte minst med tanke på alla nya invånare
som inte får jobba. Men även för andra grupper t ex pensionärer och föräldralediga.
det skulle vara bra om det fanns några fler radhus än de längs med Bergsvägen, alla vill inte bo i villa eller i hyreshus. Det finns
inte vad jag vet något hus med hiss, som de äldre som vill bo kvar på orten skulle behöva då alla inte behöver bo på
servicehem. vore kanske bra att rusta upp hyreshusen då många äldre som bor i villa och inte vill flytta från orten behöver en
lägenhet. Ett utegym skulle få plats vid den inte helt färdigställda lekplatsen vid strömsvägen Åviksvägen. Att man färdigställer
den lekplats vid Åviksvägen strömsvägen.
1. Bibliotek/ Servicepunkt= Allaktivitetshus
Bibehålla standard på Fellingsbrobadet, idrottsanläggningar. Fortsätta ha bra skola och barnomsorg. Behålla servicen för alla
invånare med vårdcentral och folktandvård. Bibliotek på orten är viktigt! Att Lindesbergs kommun ser till att värna om alla sina
invånare oavsett om de bor ute på landet eller mitt inne i Lindesbergs stad!!
En ordentlig samlingssal
Här har jag tänkt på Fellingsbro då det är närmaste tätort. 1. Fortsätta driva badet och ha tillfredsställande underhåll. 2.
Ungdomsverksamhet, ha en fungerande ungdomsverksamhet så ungdomarna har något att göra så inte kriminalititeten är det
bästa alternativet. 3. Fortsätta renovera/bygga nya lekplatser till barnen
Bra badplats finns redan, därför sätter jag den på 3, men mycket viktig.
Belysta gator överallt. (Skulstavägen in mot idrottsplatsen fram till ån mot samhället.)
Saknas badhus, det är på tok för långt att åka ända till Lindesberg. Allt vad gäller sport så öses pengar över Lindesberg som
centralort, Lindeberg består av fler samhällen än enbart Lindesberg. Att få simundervisning i skolan tar tid från övrig
undervisning pga de långa resorna, jag vill påstå att Lindesbergs kommun bidrar till att underminera simundervisningen på
småorterna i kommunen. När fick löparbanorna runt fotbollsplan en uppfräschning? Det är mycket aktiviteter föreningarna
bidrar till och till det behövs fräscha områden/lokaler att hållas i. Rusta bassängen och gymnastiksalen och sluta med era
skrytbyggen i Lindesberg -en idrottskommun - pyttsan det är inte hela kommunen som räknas in i det. Saknas samlingslokal
centralt. Resecentrum finns, men ett litet cafe intill där kanske vore trevligt och med pendeltåg från stationen.
Restaurang med riktig mat. Idrottsgymnasium inriktning ishockey, jättefin nybyggd hall här. Attrahera företag så de etablerar sig
här och ser potentialen med Fellingsbro. Nära till både Stockholm och Göteborg, lediga bostäder för inflyttning.
Ha olika aktiviteter för olika grupper av människor, alla gillar inte sport
Ridskola borde finnas
Mycket handlar nog om att sköta och ta hand om det som finns...Att buskar och parker är påkostade och fina...sköts. Vägar inte
är som lapptäcken och gropiga .. Att vi får behålla det som finns...gamla matsalen, gamla gymnastik salen, renovera
"inomhusbadet" (saknar verkligen lilla badet...)
En paddock/ ridbana
Restautang
Vi har en väldigt bra badplats som jag hoppas vi får behålla. Likaså hoppas jag att kommunen tar sitt förnuft till fånga och inte
river den samlingslokal som finns på skolan i Fellingsbro och som fungerar som ett nav. Det har tidigare varit skolmatsal men
användas nu tex. vid föräldramöten, klassträffar o.dyl.
Bibliotek kyrka o byskola (med små klasser så var och en syns )
1. Att det byggs en förbifart så att man inte bor i ett ständigt buller av all genomfartstrafik. Timmerbilar som går kontinuerligt
dygnet runt, långtradare med farlig last och även all annan trafik.
I
Boende för 55+
Byggbara industritomter Mat / cafe . Bättre gatunderhåll mer klippta gräsytor att kommunen ställer högre krav på
fastighetsägarna alla helst vid genomfarten i Fellingsbro kan kommunen få det snyggt så blir det högre villapriser här och då
kommer det köpare med bättre ekonomi det tjänar både kommunen och vi som bor här
Kommunikation och bredband
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Här tänker jag bredbands utbyggnad till hela byn inte bara norra.
attraktiv boendemiljö i attraktiv landsbygd
Bibliotek, service,
Utegym vid vår fina badplats vid Ölsjön.
Att Lindesbergs. kommun räknar med Ramsberg och andra orter och inte bara tänker centralt. Vi vill ha service , kollektivtrafik,
arbetstillfällen, skola, barnomsorg, äldreboenden, hemtjänsten nära, servicehus, affär.
Ökat antal arbetstillfällen
Biblioteket tillbaka då detta är viktigt både för ung och gammal Badplats och annan aktivitet anordnas idag av frivilliga krafter
Annat = tankmöjlighet fordon & prismässigt konkurrenskraftig matvaruaffär.
Affär, mötesplats och bibliotek måste finnas kvar.
Annat = Bibliotek! Detta skulle även kunna ha andra service-funktioner OCH fungera som kulturscen året om. Aktivitetsområde
("Vargavallen") finns till viss del, men behöver rustas upp ordentligt och/eller uppföras i nytt skick på annan plats. Det finns
sedan tidigare en isbana vid Vargavallen, men sargen är trasig och rutten och risken finns att någon skadar sig. Isbanan ligger
onödigt långt bort från skolan vilket gör att barnen inte har möjlighet att besöka den under skoltid. Dåligt med belysning på
vägen till isbanan gör den svårtillgänglig på kvällstid. Genom att förse skolan med en bandyrink skulle barnen (och
allmänheten, inkl barnfamiljer, på kvällar och helger) kunna åka skridskor utomhus på vintern. På sommaren skulle den kunna
användas som en bandy-/fotbollsrink. Anläggningen skulle locka familjer vintertid för kvälls- eller helgutflykter. I anslutning till
rinken finns redan ett vindskydd med eldplats.
Ni tog bort biblioteket .- skäms. Det allra viktigaste för mig är att skogsbruket slutar skövla all rekreationsskog.
bättre kollektivtrafik, nu går det inte ens att ta sig kollektivt till Lindesberg, flera bostäder, en aktiv skola med nöjda elever och
föräldrar, mycket bättre marknadsföring av landsbygdens höga värden, natur, jakt, fiske, djurhållning, ridning mm
Arbetsplatser, Kulturhus med vägledning till ortens kvartärgeologiska (mitt på HK) och kulturella historia (bergshanteringen)
I Ramsberg finns flera föreningar som jobbar hårt för att det ska finnas badplats, divs. sport, och högtidsfirande, en restaurerad
äng osv. Kyrkan står för mycket kultur, barn-/pensionärsaktiviteter. Det saknas bibliotek som fungerade både som kulturfördelare, lekplats för barn, träffpunkt och café.
Annat= bostäder och äldreboende
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12. Var kan du tänka dig nybyggnation på din ort?

Antal svar på frågan:

238 (53,4%)

Lokala hyresrätter så man kan bo kvar på boendeorten (Landsbygden)
Nybyggnation även på landsbygden
Spannarboda
Vet ej.
Sjötomt
Tomter mot sjön.
Ja, om det över huvud taget är aktuellt.
Sjönära
Sjönära
Sjönära
Nära sjön
Centralt
Vet ej
Nära vatten
Sjönära
Sjönära
Viken
Skogsområde vid sjön.
Nära natur och sjö
Sjönära både villor och hyreslägenheter.
Sjönära
Skogen
Runt ICA
Överallt
Sjönära
Centralt
Vet ej.
Don't know.
Beror på vad. Blir orten attraktivare av det? Etablering av företag? OK!
På gärdet framför prästgården.
Kyrkberget
Gott om utrymme i Fanthyttan...
Nej. Huset halveras i värde när det är byggt. Befintliga hus är redan billiga och för miljonen får man ett 150 m2 hus i bra skick.
Vid Lindesby ovanför strandpromenaden och söder om Lindessjön.
Vid råsshallen se kommentar ovan. På björkvägen finns en fallfärdig tennisbana, rusta upp eller riv. Kanske en vanlig grusplan
eller bara gräs så barnen kan nyttja området ordentligt! Nu är det inte en optimal plats för barn!!!
Där det passar bäst
På vänster sida vägen mot Fellingsbro utanför nuvarande Frövi om det fungerar för lukten från reningsverket? Annars lite
längre bort där är fint och lugnt.
Överallt
I närheten av Råssvalen i Storå kan nog var eftertraktat.
Norra delen, där Pär Eriksson gjort en del insatser. Centrum är för dåligt anpassad för handeln, främst i bristen av
parkeringsutrymmen (små platser här och där som man får leta efter). Gamla Brandstation skulle kunna bli ytterligare en
parkeringsplats.
Där jag bor finns det nog inte plats för nybygge ?
?
Byn kan växa. Mark finns. För att någon skall tycka att Gusselby är ett bra alternativ för boende krävs färdiga tomter, alt lediga
lägenheter och fiber.
Vid sjövallen och nedanför Solliden
Söderut mot Arbogaån
Utkanterna av Fellingsbro finns det gott om plats att bygga om man kommer överens med markägarna
Ta hand om det gamla. Resecentrum, hotellet ser så illa ut.
Centrum och viken
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Sjönära områden runt Råsvalen. Närhet till tågpendling
Mullhögen, Stråssa
Gärna bostäder vid nya vårdcentralen och ovanpå ICA/Willys. Eventuellt nya tomter söder eller väster om Lindesjön, men det
ger risk för ökad biltrafik.
granliden, mellan villorna
Då de flesta lägenheter är väldigt nedgångna och att det ej finns någon hiss i någon av lägenhets husen som finns här. tycker
jag de skulle vara toppen om man byggde nya då även många petitionärer bor i lägenheterna så behövs hiss till dem. skulle
placeras rätt så centralt
Nära centrum
Där det inte märks
Vikenområdet i Guldsmedshyttan. Det ligger nära centrum och badet. Var tidigare bebyggt med arbetarbostäder.
Kan ej namnge olika områden men det får ni säkert in från andra håll.
Bakom Korrvike.
Byggnader, hyreshus med hiss.
Äldreboende i Fellingsbro.
TREKANTEN och på söder.
Det finns massor, men jag vet att de ansvariga i komunen inte har koll på var det finns mark
På obebyggd tomtmark mellan Guldsmedshyttans centrum och kyrkan. Nere vid sjön borde det också finnas bra möjligheter att
bygga bostäder
Mellan Ullersäter och Ullersäters by.
Centralt i Lindesberg
Överallt
Om persontrafik med tåg skulle finnas i Fellingsbro skulle den ortens attraktivitet öka väsentligt I Fellingsbro finns mycket mark
som kunde utnyttjas för bostadsbyggande. Där finns inte likadana problem med olämplig mark/översvämningsrisk som vid
västra infarten till Frövi. Ändå har det byggts bostäder på de sanka ängarna vid sjön där!
Sjönära vid viken.
Sjönära
gamla brandstationen, ytan mellan industriområdet och stadsskogen. runt delar av lindesjön.
Tyvärr är jag inte bekant med vad det finns för byggbara ytor i Fellingsbro. Men: Lägenheter/radhus anpassade för äldre.
Enplans eller med hiss Finns det något hus med hiss i Fellingsbro?? Vi vill ha kvar våra äldre runt omkring oss! De berikar vårt
samhälle!
Bygdegården.
Bygdegården.
En nybyggd väg med asfalt.
En nyasfalterad väg.
Asfalt på våra dåliga grusvägar.
Vägnätet så att vägklassningen ändras till de krav som företagandet i Finnåker kräver.
Vägnätet
Fellingsbro
Centralt och nere vid sjön.
Nära sjön Råssvalen.
Vid sjön.
Radhus i backen ner från förskolan/eller viken.
Vid sjön.
Vet ej.
En bit från centrum men ändå centralt.
Eventuellt vid sjön.
Nära skolan och Viken badet.
grönområdet vid gamla lekskolan.
Västerut och österut
Hög tid att planera för någon typ av lägenhetsboende för äldre. Många vill och kan inte sitta i sina hus eller lgh med trappor och
vänta på hemtrjänst som snart är obefintlig pgav olika orsaker som det pratas om i media. Vi vill ha ett bekymmersfritt boende
på äldre dar, inget hus längre som ska skötas och underhållas, dom pengarna har inte vi pensionärer. Bättre yngre får ta över.
En socialt viktig fråga för ensamstående. Trevliga grannar i samma ålder.
Storå centrum
Bakom pensionärsbostäderna på Långåkersvägen.
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Serviceboende Storå.
Storå
På Långåkern bakom pensionärsbostäderna.
Runt Storå centrum.
Närheten till Grönbodahemmet.
Trekanten Skolans grönyta mot FMAB Servicehus trygghetsboende enplan.
Frövi, Vedevåg.
Var som helst, bara det blir av!
Vi kan inte utnyttja möjligheten att kunna bygga p.g.a. lagregleringen av byggnation i strandnära lägen. Annars finns god plats
för fler hus i vår omgivning.
Utefter sjön och ån i vedevåg.
Sjönära byggnation så vi utnyttjar sjön på ett bra sätt.
Nära sjön.
Efter sjön på västra sidan
Centrala Storå
Det finns ledig mark öster om skolan och vid gamla lantmännen.
Badhus
I de redan befintliga villaområdena finns det tomter och mark som skulle kunna exploateras. Svårigheten är att få lån då
tågstopp och annan service inte finns och bankerna ser orten som en utflyttningsort.
Omklädningshytt vid Mässingvikens Badplats
Ytterområdena
Central orten Fellingsbro
ja
Viktigt att det blir nybyggnation och önskar att det blir så nära dagens centrum som möjligt. Åkermarken bakom Granlidenplan
upp mot skogen? "Centrumparken" bakom Månstigen?
centrum
Mitt i byn, mellan macken och vägen som går in till vänster om Drakabäckens turistgård. Parallellt med R 50.
Sjönära
VI behöver fler lägenheter här där vi kan bo. Men var? Där Brogården låg förrut eller mer centralt. Kanske kunde Lund bygga
om och renovera de existerande lägenheterna som finns. Det funkar inget bra med asylboende och svenskar i samma
fastigheter. Pensionärer vill ha ett lugnt boende.
Grönområdet Åviksvägen
Nytt radhus/hyreshus för de som behöver sälja sitt villaboende.
Längs vägen som går genom Ullersäter på båda om orten.
Vägförbättring
Runt Fellingsbro
Gärdet bredvid skolan
Norrvägen Kungsvägen
Nära service och natur
I ytterkanterna av Frövi
Efter järnvägen mot Fellingsbro.
Trekanten+Ängebyområdet med marknära pensionärsbostäder. Bedrövligt att pensionärer flyttar till Arboga och Örebro.
Området vid båtklubben, tror det heter sjöängen
Sjövallen i Frövi. Det perfekta läget, närhet till service, tågstation och sjön. Bygg bostäder med tillgång garage-carport och
båtplats-brygga, liknande Idengatan.
Tror ingen bygger något nytt i en utdöende bygd som Fellingsbro
Storå
Finns fler lediga platser/tomter, både kommunala och privata.
Rivning av centralt belägna hus som inte används och nybyggnation av både seniorlägenheter och andra boendeformer.
Bra vore antagligen att bygga ny busshållplats i centrum av Guldsmedshyttan. Den nuvarande är för trång. Varför inte bygga en
gång- och cykeltunnel under R 50 och placera ny hållplats på kontorssidan. Sådana tunnlar finns t ex vid Almbro skola söder
om Örebro. Det finns också en tunnel under stora vägen vid Ekeby för att underlätta för barn att ta sig till Ekeby skola.
Visst
i strandnära lägen runt sjöarna.
centralt,runt kyrkan eller i anslutning till villaområden
Det finns många fina ställen i och runt om Ramsberg.
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Har ej koll på bra byggnations platser.
Bakom Tempo-butiken.
Bakom ICA där det är tänkt att bygga resecentrum. Kanske kan befintliga hus nyttjas. Resecenter bör placeras på andra sidan
RV50.
Vet ej.
På området bakom banken och affären.
Äldreboende i Fanthyttan.
I närhet av Solkullen.
Lindesberg
Bakom Tempo-butiken
Överallt
Utveckla föreningslivet och öka intresset för folk utifrån bygden att vilja besöka
Utmed sjönära tomter kring Glien och Norrmogen!
Vid gamla kiosken på gärdet bekväma lägenheter för äldre
Mitt i byn
Många vill flytta hit, men det finns inte tillräckligt med bostäder. Vi behöver ett äldreboende så att hus kan frigöras till
barnfamiljer! Solkullen skulle passa bra! Ett asylboende vore också bra att ha i byn!
Många vill flytta hit, men det finns inte tillräckligt med bostäder. Vi behöver ett äldreboende så att hus kan frigöras till
barnfamiljer! Solkullen skulle passa bra! Ett asylboende vore också bra att ha i byn!
var som helst
Underlätta möjligheten att få lån till köp och underhåll av de hus som finns på landsbygden i första hand. Att få lån till
nybyggnation på landsbygdden är svårt. Gör det möjligt att bygga i närheten av sjöar för det är attraktivt och vi har gott om
dem.
Ett nytt äldreboende intill Ekgården, många äldre måste flytta utan att vilja det. "Seniorboende" Matsal där man kan utnyttja
Ekgården och andra aktiviteter Bygget kan vara där gamla Brogården låg
Har ingen uppfattning om det.
Där det finns ledig mark
För den äldre befolkningen centralt runt butik och service men för mig själv ska det vara sjönära såsom Viken området
nära centrum
Ramsberg tätort
Storå, Guldsmedshyttan, Ramsberg
I orterna utanför centralorten, under förutsättning att det finns skola, service eller bra kollektivtrafik.
Vet ej, men det behövs 60+-bostäder, så barnfamiljer kan komma in på villamarknaden.
1. Vid nuvarande återvinningsstation. Återvinningsstationen kan flyttas till området vid Storå Maskinservice. 2. Området söder
om Sveavägen, mellan Sveavägen och Stråssavägen.
I närheten av Ekgården I närheten av Ängebykyrkan
stälplats för husbilar och husvagnar vid idrotsparken ( badet ) bostäder för älderbonde en pup
FELLINSBRO
Fellingsbro
Äldreboende nere efter ån. Hyreslägenheter bredvid Ängebykyrkan
"Pensionärs" vänliga lägenheter, för personer som inte kan/vill bo kvar i villa
Vid församlingsgården eller Solkullen.
Finns många ställen det går att bygga på.
Det finns många lediga tomter på vad jag tror är kommunal mark centralt i Fellingsbro
Söder om järnvägen. Det finns väldigt mycket hundar i Fellingsbro och de små grönområden som finns norr om järnvägen
(parken längs idrottsvägen samt ängen som går längs med idrottshallen) behöver bevaras.
I Guldsmedshyttan på nedersidan av Idrottsvägen, där det f n är skog.
Vid infarten ifrån Lindesberg
Vid infarten ifrån Lindesberg
Söder alt öster om samhället.
Söder alt öster om samhället
Finns ett bostadsområde längs med vägen norr mot Lindesberg, där finns det plats. Kan även tänka sig i anslutning till
folkhögskolan, fast de kanske inte vill det. Man skulle kunna tänka sig söder om Kungsvägen också men då måste de boende
passera bilvägen så då skulle det behövas broar eller tunnlar om det ska vara familjebostäder.
Överallt!
ingenstans
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Förskolan behövs byggas ut! Lägenheter på markplan för pensionärer.
I ytterområden omkring nuvarande bebyggelse
Äldreboenden i centrum på kullen bakom gamla hotellet. Finns bygglov tror jag. Hus med större lägenheter för barnfamilj vid ån
mellan idrottsplatsen och skolan. Vid ån eller där det rivna äldreboendet stått.
Helst inte någonstans i Oppboga. Lagom stor by där det är lugnt.
Schrödersbacke,bit av skogen brevid lofthusen,brevid förskolan björken (jehovasvittne)
Vid Gamla Ekgården skulle vara perfekt.
Vid sjön
Mellan prästryggen o solliden
Överallt i Fellingsbro
Nedanför Solliden, innan badplatsen. Till höger om gamla Judohallen
Svårt att säga när det är landsbyggd. Kanske villor för de stadsbor som vill ut på landet och ändå ha nära till arbete i
närliggande samhällen.
Så centralt som möjligt.
bakom Hästskovägen.
Har inte koll på kommunens mark, men ett äldreboende vore inte fel.
Resturera centrum.
På många platser, men inte höghus (för det passar inte in i miljön) eller på platser där gamla vackra kulturbyggnader först
måste rivas (exempelvis Fröhuset som revs vid Fröviskolan) Mer mån om att man bevarar och utnyttjar gamla vackra hus som
skapar charm till bygden än att man river och bygger nytt.
Gärdena/åkrarna strax utanför mot örebro hållet. Eller efter macken(direkten) på höger sida.
Vid föredettingar Brogården
finns ju industriområde för företag att bygga på. Finns tomter lite överallt, ju mer som byggs desto bättre är det.
Kungsvägen och Strandvägen ner mot badet
I närheten av badet/ishallen
På platser vid en sjö eller annars nära byns centrum.
Inte alls eftersom villa priserna är för låga. Att kommunen hjälper att lyfta Fellingsbro med närhet till Örebro, Lindesberg,
Köping, Västerås är viktigt.
Både i och utanför Fellingsbro
Kanske uppe vid ishallen/fotbollsplanen
Bredvid Ängebykyrkan Vid ån
I närheten av ån.
Vet ej
Bakom äldreboendet ekgården ner mot ån.
Bostäder och företagslokaler
Finns många ställen där det kan byggas nytt.
Att man öga för öga i samråd med byn o grannbyarna pratar o planerar hur man utnyttjar befintliga byggnader o andra resurser
bäst
Ängebyområdet
Ut mot vanneboda
Seniorboende i centrala Fellingsbro så de äldre inte tvingas flytta till Arboga eller Örebro
Västra sidan vid Kvastavägen vid Idrottsvägen finns en tomt utmot Ängeby
efter ån i Fellingsbro för äldre
Det som är "stadsplanerat"
Mer hyreshus vid stationsvägen. Mixa och integrera.
Vet ej
Bredvid hyreshuset i Ramsberg
Hedenområdet Runt skolan Obebyggda tomter i Jeanberget
Finns lediga tomter i byn
I / expansion av själva Ramsberg.
Lediga tomter finns.
Sjönära för fast boende och med möjlighet till goda kommunikationer så att det går att bo kvar som gammal. Med
odlingsmöjligheter.
Morskoga, Ramsberg, Allmänningbo, Grönbo
Nästan var som helst.
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Kulturhus mellan kyrkan och Solkullen. Bostäder på Jeanberget och i sjönära lägen.
Det finns/har funnits tomter i centrala Ramsberg. Centrala Gammelbo - fast det finns ingen service
Mellan Storå och Löa. Upp till 1 km från rv 50.
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13. Känner du dig trygg på din bostadsort under dygnets alla timmar?

Antal svar på frågan:

(1) Ja

302

67,7%

(2) Nej

127

28,5%

17

3,8%

(3) Antal som ej svarat

Kommentar

Antal svar på frågan:

429 (96,2%)

94 (21,1%)

Mycket inbrott
G-rannsamverkan
Lugnt och fridfullt.
Börjar känna en viss oro över alla invandrare som ej får ordentlig info hur man beter sig.
Tryggheten minskar när invandringen ökar.
Är mörkrädd
Kvällstid
Ej nattetid
Säger ja för närvarande men utvecklingen i samhället förändras till det, i mitt tycke, sämre.
Epatraktormaffian kör runt nattetid och ställer till med skadegörelse. Väldigt mycket fylleri och drogförsäljning för att vara en
liten ort. Obefintlig polisnärvaro efter kl 16.00
skulle önska polis på orten.
Skulle kunna bli bättre med belysning
Under den mörka årstiden är det rätt dåligt upplyst, trasig belysning åtgärdas inte i första taget.
Nej jag går inte ut när det är mörkt.
Är egentligen nattetid som är problemet, mest unga ute då och få vuxna, vilket gör att de gör lite som de vill med bl.a.
skadegörelse som följd. Bättre rörelse skulle behövas på kvällarna, kanske mer aktiviteter för äldre åldrar. Poliser som rör sig
fredag, lördag kvällstid.
Om man vill, kan man skämta till det och säga - Här händer ingenting!
De finns för stor del nyinfyttat folk
Ingen i Fellingsbro har gjort det på 15 år, svaret lämnas osagt eftersom det kommer anses som rasism oavsett hur jag
formulerar det.
Gjorde det för 10år sedan.
För många invandrare.
det beror på är inge kul då lamporna längst vägen är trasiga. känns mycket säkrare när de lyser runt omkring en när man går.
För många invandrare som inte anpassats till det svenska samhället gör att jag känner mig otrygg? Ofta när jag och min
fyraåriga dotter går till närmsta lekparken sitter dom där och häckar och röker och kastar fimparna i lekparken/sandlådan.
Dock så känner jag mig inte trygg när det är natt och är ute
Förutom kringresande inbrottstjuvar finns inget att oroa sig för där jag bor.
Fast det är lite väl mycket asylsökanden
Vi har nattpatruller.
Man kanske inte skall dumpa alla som man inte vill ha i tätorten i de små samhällena
Brottsligheten ökar och vi känner att polisen inte gör sitt jobb.
Vi har god grannsamverkan och hjälper varandra vid behov.
Känns som det är mycket bråk, stök och droger i omlopp. Gör det jag måste på byn och åker sen hem. För att påverka i en
positiv riktning engagerar jag mig i föreningar för att ge bra och vettiga aktiviteter till våra barn och ungdomar.
För det mesta.
Inte efter dagens (4/3) händelser.
Det är så mycket blandning av olika nationaliteter.
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Inte ensam i min stuga på landet utanför Vedevåg. Det har varit inbrott i flera omgångar hos grannar och i byarna runt omkring
både dagtid och nätter. Jag hör nog till dom som har haft tur hittills. Det finns grannsamverkan men den ger ingen trygghet.
Tjuvarna har blivit råare, brutalare tar ingen som helst hänsyn och verkar inte vara rädda för upptäckt. De vet att det kan ta flera
timmar för polisen att komma. De har ju annat att göra nuförtiden.
Har larm Securitas. Vistas inte där det finns faror ex krogen.
Är man pensionär kan man inte känna sig trygg.
Pensionärer känner sig aldrig trygga.
Är sällan nattetid.
I stort sett.
Oftast, men det finns en del asylsökande som gör att man känner sig otrygg på kvällstid. Går aldrig ut med hund längre efter
mörkrets inbrott
Men det kan komma att ändras snabbt så vi får vara på vår vakt.
Mycket skumma nyanlända
Nej, säkrast att hålla sig inomhus under sena kvällar...
Vedevåg kommer som första ort i kommunen få fulltäckande grannsamverkan under våren 2016 vilket ytterligare förstärker
tryggheten och minskar brottsligheten.
Ja, men ju äldre jag blir desto mer drar jag mig för att gå ut efter mörkrets inbrott och det gäller var jag än är.
För mycket nysvenskar i förhållande till svenskar!
Skulle inte göra det i hyresfastigheterna. Det är alldeles för oroligt o stökigt i många av dem.
Detta naggas något i kanten pga diselstölder och bostadsinbrott.
Känner mig säker under dagtid går inte gärna ut när det är mörkt känner osäkerhet med många utlänsdska ungdommar
Liten ort har oftast små problem med brott.
Hur skall man kunna det i dagens läge med alla överfall och inbrott.
så trygg man någonsin kan vara.
Det ända oro jag stundvis kan känna är när man är själv ute i skogen och på små vägar och vet att det finns mycket vargar i
området.
Men jag har börjat låsa ytterdörren och bilen nattetid så LITE LITE har det ändå ändrats. Dock helt inom rimlighetens gräns
med råge!
Det enda man behöver vara rädd för vid nattliga promenader är varg och björn.
Det enda man behöver vara rädd för vid nattliga promenader är varg och björn.
bekräftad knarkhandel på förläggningen/stationsvägen och polisen åker ej ut på larm när boende larmar...
Samordnade insatser behövs för att motverka och följa upp stölder på landsbygden.
Kan inte svara JA på frågan. Helt trygg alla dygnets timmar känner man sig inte alltid.
Det sker allt för mycket inbrott i närområdena.
För många asylsökande och brottslingar från eu
Rör man sig dagtid tycker jag inte man behöver känna sig otrygg.
Det förekommer allt för mycket av droger.Känns inte helt bra att gå ute ensam på kvällar.
Fast det är lite väl hög andel "flyktingar" Jag går inte var som helst när det är mörkt.
Många asylsökanden stör ordningen.
Rädd att vara ute och förflytta mig gåendes till exempel efter mörkrets inbrott. Många okända människor i området.
Vet att kvinnor är otrygga efter mörkrets inbrott. Törs ej gå själva utan någon man i sällskap.
Otrygg att gå ut efter mörkrets inbrott ibland även dagtid
Det har varit lite stökigt på sistone men jag känner mig ganska lugn.
Mörkt. Mycket lösdrivande folk. Droger!
jag tar mig runt med bil
Går ej hem själv på kvällen.
inbrott, misshandel, kriminella verksamheter runt om.
Absolut inte. Knappt så man känner sig trygg dagtid.
Skulle aldrig gå själv nere i samhället.
På tok för mycket invandrare som beter sig hotfullt mot barnen när de skall cykla / gå till skolan. Samt att de går runt i
trädgårdar och tar kort på diverse saker. Törs snart inte åka hemifrån med risk att få inbrott m,m. Barnen vill knappt åka fram till
affären och köpa glass eller till badet m,m p,g,a ovanstående.
Har kommit många asylboende o ensamkommande flyktingar
Låser iof alltid dörren. Larm för inbrott.
är inte ute mycket på kvällarna i nuläget.
Fler poliser till orten hela dagen.
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Det behövs många fler poliser.
Läskigt många asylsökande som är där de inte borde vara. Saknas belysning på många gator.
Närpolis saknas.
Knarket flödar och brottsligheten med den. Laglöst och väldigt lite poliser. Gatorna är rallykörningar dag som natt vardagsmat.
Alla vet att de kan göra vadsomhelst eftersom polisstationen ligger i Lindesberg. Absolut nödvändigt med en polisstation i
Fellingsbro eftersom det är som det är.
P.g.a. för lite aktiviteter för ungdomar så används droger :( Alla ungdomar gillar inte sport... måste finnas annan aktivitet för
dem också. Sen har vi våra flyktingar som ofta bråkar med andra flyktingar som känns oroligt för oss andra medborgare.
Alldeles för mycket asylsökande som stryker omkring.
Inbrott i bilar och folk som snokar i trädgårdar.
För mycket skumt som händer och för få poliser
Har hänt inbrott och skadegörelse....
Absolut
Vargarna som går på gården nu och då känns inte som ett positiv trygghetsinslag.
Polisen orkar inte åka hit. Mycket olovlig körning med skoter och motorcross. För långt för att någon skulle kunna hindra inbrott.
Se svar fråga 6
Skogen har tagits över av varg, vilket gör att jag inte längre vistas där.
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14. När du besöker Lindesbergs centralort, upplever du det som en trygg miljö?

Antal svar på frågan:

(1) Ja

300

67,3%

(2) Nej

95

21,3%

(3) Antal som ej svarat

51

11,4%

Kommentar

Antal svar på frågan:

395 (88,6%)

100 (22,4%)

Vet ej.
Kvällstid
Besöker knappt Lindesberg...
Ej nattetid
Beror lite på tidpunkt.
Det är svårt att se vad det stora mångkulturella inslaget i samhället har tillfört som är klart positivt. Däremot kan man se klara
försämringar.
Är där bara dagtid.
Är nästan aldrig i Lindesberg bara vid Lasaretts besök!
Endast dagtid.
Dagtid inga problem alls.
Beror på vilken tid på dygnet tyvärr börjar det bli otryggt på dagarna också.
ja, men man borde få en bättre trafikmiljö. Bl.a. bör parkeringsmöjligheterna vid resecentrum. Det är beklämmande att
uteserveringar ska ta parkeringsutrymme under årstiden då parkering behövs bäst.
Centralorten är ett litet centrum som lever på dagen och sover på natten. Har aldrig upplevt otrygghet där.
jag är mycket sällan i centralorten den ligger åt fel håll Örebro är första valet
Har hört flera som blivit antastade, hotade av unga män med utländskt påbrå så helt bekväm är jag inte.
Är ej ofta i Lbg.
Stökiga invandrargäng som ofta ofredar andra fotgängare
Nej inte just nu när de byggs överallt och all trafik passerar kristinavägen.
Samma som ovan plus punkarna på torget utanför apoteket.
Men det är mycket som händer där så det är lite läskigt
Vet ej är aldrig där
Knark o gangsterort.
Dagtid känns ganska tryggt men kvällstid är det nog lite oroligt
Är aldrig i Lindesberg.
Är sällan dit
Parkeringsvakten skulle kanske kunna göra litet flera turer i centrum. Att den fria parkeringen utökats till 3 timmar på de flesta
ställen i centrum är utmärkt.
Jag bor där.
Oj, är sällan där, men på lasarettet och hos optikern känns det tryggt.
Inte riktigt trygg med alla invandrare.
Än så länge.
Jag är aldrig i centralorten så jag vet ej
På dagtid i Lindesberg inga problem.
Dagtid, undviker natt.
Om man inte är själv.
Varken ja eller nej.
Är inte så ofta till Lindesberg, då mest dagtid.
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Vet ej. Besöker nästan aldrig Lindesberg. Här är "våran" stad Arboga. I andra hand blir det Örebro.
Det är för många flyktingar som drar runt i samhället just nu.
Inte på kväll/natt
Dagtid,JA Kvällar och nätter, NEJ
Det är alldeles för många flyktingar och asylsökande i grupp som driver omkring på stan och i dess omkringliggande
villaområden för att man ska kunna känna sig trygg. Det finns ingen utbildning eller samhällskunskap för nyanlända om
rättsregler eller sociala koder vilket ställer till en massa när kulturer möts. Lindesberg skull stänga för mottagning under 10 år
för att komma ifatt med inflyttningen av dessa innevånare.
Undviker att gå ute på kvällarna.
Men även där för mycket nysvenskar samt allt tiggeri,
Dock väldigt sällan jag besöker Lindesbergs centralort.
Är bara där på dagtid. Men tycker att det är en ganska rörig stad att åka bil i.
är nästan aldrig i Lindesberg
Besöker sällan Lindesberg då de ej är ett trevligt ställe att vara på.
Sämre med tryggheten i Örebro dit de flesta Fellingsbroarna åker.
Dåliga parkeringsmöjligheter.
Uppsöker aldrig Lindesbergs centralort.
Men jag skulle inte våga gå där på kvällen och natten.
Ja, under dagtid.
Större risknivå än byn
Om jag skulle gå själv på kvällen i Lindesberg, så skulle jag inte känna mig 100% trygg. Men annars skulle jag nog inte känna
mig speciellt oroad att gå på stan eller att gå från stan och ut i närområdena.
Tryggt i centrum, lite trångt.
Jag tycker att det blir en obehaglig stämning över hela länet
Mycket trafik, avgaser och buller. Anonymt - här hälsar inte alla på varandra.
Mycket trafik, avgaser och buller. Anonymt - här hälsar inte alla på varandra.
Inte så ofta jag besöker Lindesberg
Jag kan inte svara JA på frågan. Det gäller väl bara att hålla koll på sina ägodelar under tiden man vistas där.
Rör man sig dagtid tycker jag inte man behöver känna sig otrygg.
en avlägsen ort med dåliga väga att åka på för att komma dit och dåliga pakeringar kräv 90 väg Fellingsbro-Frövi-Lindesberg
höj hastigheten från 30 till 50 i Lindesberg bredda alla vägar i Lindesberg till min 9 meter ta bort alla övergångsställen
ÄR ENDAST TILL LBG VID LAS.BESÖK.
Åker sällan till Lindesberg, väjer Arboga eller Örebro.
Vet ej
På dagen känner jag mig trygg. Besöker aldrig Lindesberg på kvällar och nätter då jag känner mig otrygg.
Inte ofta jag är i Lindesberg
Besöker bara när jag ska till sjukhuset
Besöker bara när jag ska till sjukhuset
Vet ej då jag ytterst sällan är iLindesberg.
Senast jag besökte Lindesberg var för över år sedan,solen sken och allt var tryggt och bra!
De få ggr som jag är till Lbg sker det på dagtid o då känns det ganska tryggt.
Besöker aldrig Lbg förutom vid las. besök
Har endast varit där på dagtid de senaste 15 åren.
är inte där så ofta ligger så långt från fellingsbro
På dagen.
kanske om man åker bil.
Dagtid helt ok.
Vet inte är inte där speciellt ofta.
Samma som föregående fråga.
Även där alldeles för många invandrare- bråkigt o gapigt
Dagtid
när jag har varit där så har det känts så. Men då det är långt dit så åker jag sällan dit.
Samma som ovan.
Det är ju här ni samlat resurserna. Kanske politikerna skulle göra trygghetsvandringar här och själv uppleva hur det är (de som
inte varit här kvällstid).
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Är väldigt sällan i centrala Lindesberg
Polisstationen ligger ju där.
Är sällan där
Vet ej
Är där kanske max 4gg per år och då på dagtid...
Är otrygg varje gång jag går från parkeringen in till jobbet uppe vid Hagaberg!
Besöker endast Lindesberg någon gång per år, vid ev. sjukhusbesök. Där känner jag mig alltid trygg.
Kan inte svara på det då jag är i Lindesberg 3-4 ggr per år då till sjukhuset eller på fotbollsmatch i fritidsbyn.
Är sällan om knappt aldrig i Lindesberg så kan ej svara
Oftast Men inte nattetid
Om jag är där på dagen känner jag mig trygg. På kvällen känner jag mig otrygg. Och på naten vistas jag ej ute.
Folk följer inte trafikregler i Lindesberg, t.ex i norra rondellen. Otrevligt med tiggare,
Vistas endast där på dygnets ljusa timmar vid så få tillfällen som möjligt
Jag åker dit så sällan jag kan.
Fast jag har inte varit där under sena kvällar/nätter.
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15. Vad är livskvalitet för dig på din ort?

Antal svar på frågan:

319 (71,5%)

Att ha nära till natur, vatten och skog. Att föreningslivet är så varierande - stort utbud. Att ha skola för barn och ungdomar av
hög kvalité.
Möjlighet att påverka min närmiljö. Grann-gemenskap.
Närhet till naturen.
Barns närhet till skolan
Närheten till landet, skogen, människorna, gemenskapen.
Lugn och ro.
Lugnet och närheten till djur och natur.
Nära till naturen och goda grannar.
Vet ej.
Att dricka kaffe på furstuqvisten.
Naturen
Att kunna gå rakt ut i ("skogen") naturen. En livsmedelsaffär på gångavstånd.
Närhet till naturen.
Lugnet och naturen.
Närheten till skog och mark. Ganska nära till större städer.
Naturen
Kompisar, släkt
Nära till grannar. Lugn miljö.
Möjligheten att gå ut i naturen. Närhet till service, affär och vård.
Närhet till natur.
Lugn och ro
Naturen
Natur och lugn och ro.
Naturnära
Fritidsutbud Skog och natur
Centralt boende Grön miljö
Närhet till friluftsliv, jakt och fiske. Nära till underbar skola och förskola.
Att det finns ett värde att bo på landet. Att det finns bra service, skola, affär och kommunikation etc.
Närhet till natur, sjö och friluftsliv.
Integration Sysselsättning för barn/ungdomar
Känna sig trygg
Långa sköna prommisar.
Umgås med vänner och få vara frisk.
Att bo nära natur och kan gå ut på egen tomt känna mig fri
Vara frisk, alla är sams.
Frihet
Vänner
Sitta på altan och njuta.
Närhet till skog och natur.
Hälsa
Tryghet
Vara frisk
Lugnt och fint, trevliga grannar.
Quiet and peaceful. Friendly neighbours.
En stor frihet är livskvalité. Bra grannar är en viktig del av det.
Trygghet och bra bredbandsförbindelse
Att resa bort på semester.
Småstadskvalitet: Måttlig trafikintensitet. Korta ledtider till olika servicefunktioner. Närhet till natur. God infrastruktur. Lätt o
snabbt ta sig till större tätort vid behov.
Närheten till naturen och att slippa bo i en stad.
En drogfri miljö. Politiker som satsar aktivt på vård omsorg och skola.

2016-06-20 12:05

Websurvey by Textalk

40 av 46

https://websurvey.textalk.se/se/report.php?reportID=83867&admin=1...

Tryggheten att känna grannar, social gemenskap i bl.a. Bygdegårda och ett levande föreningsliv. Närhet till sjukvård. Bra
förskolor, skolor. bostäder/lägenheter för äldre och platser på äldreboendet på orten. Livsmedelsaffär ett måste.
Närhet till naturen. Att känna de flesta människorna. Att ha vänner i närheten. Om vi dessutom hade en samlingsplats så vore
det maximalt
Att kunna umgås med nära och kära samt att ha möjlighet att vistas i naturen.
Frihet
Närhet till service, kultur och natur.
Lugn och ro
Ren luft och inget buller vilket tyvärr helt saknas i Frövi. Annars är servicen ganska bra om bara inte biblioteket har så
oregelbundna öppettider och vårdcentral och apotek hade lunchstängt. Föreningslivet är bra!
Bra social stämning och acceptans för alla människor
Lugnet och närheten till naturen. Att bo på en gård med sina hästar och odla lite grönsaker.
Trevliga miljöer med mycket grönska och låga ljudnivåer.
Naturen
En lugn ort med bra grannar, där man kan ströva runt på gator och vägar, heja på dem man ser och möter och får ett glatt svar
tillbaka. Kommer dessutom fiberkabel till byn ökar kommunikationsmöjligheterna, som i sin tur förbättrar möjligheterna att bl.a.
jobba hemifrån. Du kan gå ut och njuta av fågelsång när du vill. Ibland hörs den tunga trafiken på R68, men överlag endast
naturens ljud.
Närhet till vänner släkt och bra hälsoservice
Att inte ha grannarna så nära inpå.
Trevliga människor och deras engagemang
Vara ute i naturen
Trygghet, service, vänner, natur
Frisk luft och inget buller.
Naturen och att få ha vänner kring mig.
Tillgång till underhållen och välskött natur. Öppet och välkomnande samhällsklimat. Tillgång på attraktivt boende i natursköna
lägen. Väl skött och utbyggd infrastruktur t ex vägar, kollektivtrafikanslutning, cykelvägar etc. Tillgång till bredband och
telekommunikation. Närhet till serviceutbud såsom vård, skola, omsorg och handel. Ett attraktivt kommuncenter med gott utbud
av handel och service.
Relationer
Nu: Låga boendekostnader, närhet till butiker på stan, närhet till Lindesjön. I framtiden: Centrumnära badplats (Loppholmarna),
fotgängarvänligt centrum, säkra cykelvägar, ännu smidigare tågresor (bättre byten i Örebro), klimatsmarta radhus med
solceller.
nära till mataffär, skola, osv..
Lugn och ro. En trygg utemiljö. Inga invandrare.
jag är nörd med skola och de.
Fri tillgång till natur och sjöar
Närheten till naturen.
Jag skulle vilja ha ett utegym i Guldsmedshyttan!
Att kliva ut barfota i morrondaggen och slå en drill medan jag lyssnar till fåglarnas sång.
Att man på en liten ort tar hand om varandra
Lugnet, naturen. Viktigt att ha snabbt bredband när man bor en bit från "civilisationen", se fråga 5.
Närhet till natur, avskilt läge, bra livsmedelsbutik.
Närhet till naturen, bo på en liten ort landsbygden, närhet till Lindesberg, Stråssa, Storå, G-hyttan
Närhet till familj och vänner!
Att läkarstation, affär, bibliotek får vara kvar för att behålla en puls på orten.
Natur
Närhet till allt.
Bra service.
Det måste finnas boende för pensionär med hiss.
Någonstans att bo när huset ska avyttras.
Lantlig kvalitet men tillgång till vårdcentral, tandläkare, apotek, handelsbod, idrottsanläggningar typ vintersport = hockeyhall.
Tillgång till vårdcentral, apotek, affär, hockeyhall.
Som det var förr, när Fellingsbro var en egen kommun
Natur, lugn och bra bostad
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Möjligheter till gemenskap, just nu mest initierad av bygdegården Ullergården. Studieförbunden skulle kunna stötta mer på
plats, nu måste man ringa och ta allt via telefon.
Arbete trygghet
Nära till naturen.
Att vi har en välfungerande ort med allt vad det innebär. Attraktivt att bo och arbeta på sin ort, att barn och gamlingar blir
omhändertagna på bästa sätt, trygg säker miljö.
Skola och service ex butiker tand och sjukvård apotek värdesätts mycket
Nära naturen. Man känner alla mer eller mindre.
Tystnaden och den friska luften. Att elförsörjningen förbättrats genom att de flesta elledningar grävts ner är utmärkt!
Elförsörjningen var ganska osäker när jag flyttade hit. Enkäten borde utformas så att man kunde kommentera själva
UTFORMNINGEN av och FORMULERINGARNA i densamma!
Frisk luft Lugn och ro Nära till vatten
Dricka en pilsner vid poolen.
Stort föreningsliv för unga. Bra naturutbud i kommunen.
Möjligheten att arbeta och bo lokalt, låga hyror som gör att folk kan stanna längre i staden. Möjlighet till kulturupplevelser,
folkbildning och folkhälsa. Och en miljö som är trevlig alla tider på året, bad, festivaler, konvent, mässor shoppingmöjligheter,
marknader och allt därtill.
Att man i livets alla stadier ska kunna finna sin plats och trivas i Fellingsbro. Med förskola, skola och aktiviteter för barn och
ungdomar. Bra med arbetstillfällen och/eller lätthet att pendla med kollektivtrafik till arbete/studier på annan ort. Möjlighet till
studier för vuxna på folkhögskolan och närheten/kollektivtrafiken till Örebro universitet. Service i form av mataffärer, apotek,
vårdcentral, folktandvård, banker mm Lägenheter som passar både den nyss utflugne ungdomens första boende men än
viktigare boende som passar de pensionärer som ej orkar/vill bo kvar i sina hus. Serviceboende för de gamla som ej kan bo
kvar hemma, närheten för anhöriga och vänner att hälsa på är ovärderlig.
Närhet till naturen.
Vården
Jag kan gå ut vart jag vill frisk luft.
Att få vara kry.
En farbar väg sommar som vinter.
Att ha bra vägar att åka på.
Att vi har bilverkstad, bygghandel, hydralservise, jordbruk.
Lugnet, möjligheten att göra saker i naturen, ex. vis bärplockning, fiske, att bara vara.
Naturen
Naturen
Naturen och sjön.
Närhet och trygghet för alla.
Lungt.
Närhet till naturen.
Lugn och ro. Närhet till service.
Närheten till naturen.
Lugn och ro. Nära till natur, bad, service.
Naturen
Att man gör allt för att hålla bygden levande, med skola, bank, affär, bad och nånstans för ungdomarna att hålla till.
Att vara frisk och kunna gå ut.
Naturen.
Gemenskapen bland grannar.
Att det är fint runt hyresfastigheterna och runt soptunnorna som står efter hyresfastigheter att säga till alla boenden var dom
ska slänga sopor, och inte slänga runt utanför.,
Det ska vara tryggt att vara ute dygnets alla timmar. Gatubelysning som finns ska fungera. Olika bostadsalternativ ska finnas.
Skola och sjukvård ska ha hög prioritet.
Att det finns fritidsaktiviteter för olika grupper och alla åldrar. För barn och ungdomar finns idrott i Vedevåg men för övrigt inte
så mycket. Var finns ungdomsgårdar nuförtiden. Tonåringar vill umgås med kompisar ibland på kvällstid. Lämpligt att det finns
på orten där alla känner varandra och kan ha koll på sina och andras ungar. Vi pensionärer har våra föreningar för social
samvaro där vi kan vara med och påverka aktiviteter.
Trygghet
Att kunna röra sig fritt överallt.
Jag trivs utmärkt där jag bor.
Tryggt boende. Närhet till sjukvård mm.
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Tryggt boendeområde. Nära till sjukvård, affären.
Ren luft, promenadvägar i skog och mark. Samlingslokal för aktiviteter m.m.
Att jag trivs och känner mig trygg.
Att kunna vistas i skog och mark.
Att allt känns tryggt och säkert.
Närheten till familjen.
Sammanhållning, trivsamma människor, bra föreningsliv, inte minska på servicen.
Natur.
Natur
Bo nära naturen. Bra bostad. Bra vägnät.
Nära till natur. Bra möjlighet till idrottsaktiviteter, hockey, fotboll etc.
En levande miljö där alla trivs, gamma och ung.
Goda grannar och god sammanhållning samt att vara frisk.
Utsikten över Norrsjön, lugnet och tystnaden.
Att det finns möjligheter att utveckla bygden samt att det finns personer som vill flytta till orten. Det är viktigt att kommunen är
villig att satsa på de lokala föreningarna och inte bara i central orten. Hembygdsföreningen anordnar många evenemang både
för barn och vuxna, och det är viktigt att kommunen tar sitt ansvar och bidrar med bidrag och även att man kan vara behjälplig
vid frågor
Bra och billigt boende i trevligt område där de flesta känner varandra. Viktigt med fungerande kollektivtraftik för arbetspendling.
Det är lugnt och nära till naturen. Viktigt att pendling till arbetet fungerar på ett bra sätt.
När man kan gå ute utan att vara orolig! För en själv eller barnen en dag på sjön under en solig dag
Kultur och natur :)
Livskvalite för mig och andra som valt att bo utanför centralorten är tystnaden och närheten till naturen. Självklart ska vi ha en
levande landsbygd med skogsbruk, åkerbruk och djurhållning, det hör till landsbygden. Om det öppnas en bergtäkt i Vedevåg
kommer vi troligen att flytta härifrån till en annan kommun.
Bo bra, nära till buss och tåg,
att jag är frisk,att det finns sjukvård,affärer,banker.Äldreboende som jag väljer själv.
Att behålla den kommunala och landstings servicen.
Lugn o harmoni. En plats där man känner sig trygg.
En trygg miljö med god samhällsservice.
Att kunna åka kollektivt till alla orter att kunna cykla eller åka moped säkert på gångbanor mellan våran ort och Lindesberg
samt att kunna bada och träna på ortens bad och idrottsplats.
Samma omvårdnad för äldre som för dagens barn
Nära naturen
Ett fungerande föreningsliv med enkla aktiviteter som ger motion och samvaro.
Ett fungerande samhälle va där till hör, + idrottshall ,bad , ishall med ett fungerande kylagrigat.
Fotboll och Golf
Just nu naturen, goda vänner, föreningsliv och service i form av livsmedelsbutik och närhet till vårdcentral och apotek men
önskar fler lägenheter och bättre kollektivtrafik.
lugn o ro
Att ha nära till affär och annan service och nära till naturen.
Bo, leva och känna samhörighet samtidigt som att jag ska känn att det finns valfrihet trots att jag inte bor i några av de tre
centralorterna.
Att ha gångavstånd till mitt arbete. Att kunna inhandla maten. Att ha vårdcentral o apotek nära. Vår fina idrottspark,
badanläggning och skogsområden runt omkring. Vår fina kyrka. Vår fina skola, där jag själv gick. Aktiviteter som finns för unga
och gamla.
Bra hälsa, mina nära o kära, uteaktiviteter,
Lugnet, tryggheten.
Att man bor på landet med alla fördelarna det innebär samtidigt som man har nära till större städer.
Ren och orörd natur
Närheten till ett rikt mångkulturellt sammanhang!
Närheten till naturen badet och Ekbackens samlingssal för vi pensionärer har våra månadsmöten där.
Att kunna bo kvar här och ha tillgång till bra service och övrig samhällsverksamhet
Vård omsorg natur
Närhet till vårdcentral, affärer och övrig service. Bra förbindelser med lokaltåg mot Arboga- Frövi. Bostäder i mark-plan eller
med hiss på hemorten.
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Att känna mig trygg, att det finns skola, affärer, badplats, lekplatser, bibliotek och promenadvägar. Det skulle vara fantastiskt
om Fröjevi rustades upp.
Att få vara trygg glad och frisk.
Närheten till naturen/Käglanskogen.
Natur, promenadstråk och trevliga grannar. Närhet till sjön Väringen.
Möjlighet att kunna pendla med TÅG från min ort dvs Fellingsbro.
Frihet att välja själv. Politikernas ansvar är att skapa möjligheterna att välja.
Skogen är livskvalitet!
Vänner
Ha någon stans att ta vägen när man inte orkar sköta tomt och hus.
Att kunna leva mitt vardagsliv och ha nära till grundläggande service för mig och min familj. Bredbandsanslutning till överkomlig
kostnad och möjligheter att åka kollektivt på rimliga tider, även på helgerna. Ett vägunderhåll värt namnet för oss som måste ta
bilen till jobb, skola och service.
Naturen och människorna, både gammalsvenskar och nysvenskar.
Naturen och känslan av trygghet.
livskvalite är när vi som bor på landsbygden får förutsättningar att kunna verka och leva där vi bor. som det är nu så läggs det
för mycket av kommunens resurser i dom två stora tätorterna Lindesberg o Frövi.
Att ta mig upp till skogen på Käglan och springa eller vandra på dom fint preparerade stigarna som Orienterarna i Fellingsbro
sköter om.
Att vara en känd figur ,och kunna röra mig fritt i naturen,utan långa avstånd
Närhet till naturen och lugnet.
Att få njuta av lugnet och naturen. Och att ha en positiv kontakt med resterande bybor. Och se byn fyllas av liv när alla turister
kommer under sommaren.
Att ha nära till naturen, frisk luft och inte allt för mycket biltrafik. Närhet till service. Bra kommunikationer.
Hälsan
Mänskliga kontakter.
Naturen och människorna
Bra bostäder.
Att det finns bra serviceinrättningar såsom affärer och vårdcentral samt bra kollektivtrafik.
Att bygden lever. Service
Naturen och byalivet
Natur och djurliv med närhet till skogen på hästryggen.
Lungt och fridfullt, gemenskapen i byn och känslan av en bild ur en perfekt sommar idyll
Att kunna känna sig trygg och att man ska ha fritid i sin ort. Även att ramsberg inte blir som Lindesberg alltiså en storstad
eftersom ramsberg är ett samhälle där folk söker lugn som inte finns i Lindesberg. Även naturområdena är viktigt vilket ger en
fri känsla. Kommer något av detta försvinna kan ni garantera att jag flyttar ut från Lindesbergs kommun!
Att jag har minnen av minsta vägkrök och dike, hus och tidigare boende. Att det är HEMMA.
Att få känna att man kan leva kvar tills man dör med god service
Sjönära tomt
Frisk luft, lite trafik, cykel- och gångvänligt, vacker natur, många sjöar, alla känner alla, rikt föreningsliv, trygghet.
Frisk luft, lite trafik, cykel- och gångvänligt, vacker natur, många sjöar, alla känner alla, rikt föreningsliv, trygghet.
Att kunna bo och verka i hemorten utan att behöva åka till centralorten alltför ofta. dvs för att köpa lite mjölk eller låna en bok
Ett affärsliv i samhället, Jobb, Ett blomstrande Fellingsbro som förr. Idrottsanläggningar Badet
Njuta av naturen och leva i nuet. Fast bredband mm via fiber skulle underlätta mycket.
Att det finns service, kommunikationer samt möjligheter till en aktiv fritid. Det innebär bland annat en fullstor idrottshall som vi
väntat på och som var planerad före bygget av simhallen i Lindesberg. Det är en skam att den inte är byggd än.
Naturen och fina grannar som bryr sig om varandra
bra miljö bra väg in till centralorten
Att det blir bättre kommunikationer i norra kommundelen. Att kunna röra sig i skog och mark.
Sociala miljön. Närhet till din gamla invanda miljön.
Nära till natur men ändå inte långt bort från att ta mig till service och kulturliv.
Nära till service, dagligvaruaffärer, vårdcentral, tandläkare och apotek.
Bra möjligheter till service (bank, livsmedelsaffär, natur, bilfria strövområden, bostäder för alla)
Att få ha nära till service, livsmedelsaffär, läkare, tandläkare,apotek,bibliotek
funderar på det
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EN LEVANDE LANDSBYGD. MER JORD UNDER PLOGEN. GRATIS BUSSRESOR TILL LBG VID ERA FESTLIGA
TILLFÄLLEN.
En levande bygd med arbetstillfällen,skolor, affärer, bra kommunikation underhållning, vilket börjar bli dåligt i F-bro. Vid
Kommunens festligheter i Lbg skulle ni kunna ordna bussar från de mindre orterna så även vi kan delta, tex fyrverkeriet vid
sensommaren. Alla har inte / och kan inte köra bil. Varför lägger man inte ut enkäten i pappersform i affärer och bibliotek? Alla
har inte datorer! Eller skicka hem dem.
Att det finns människor runt omkring som man känner. Att man har nära till jobbet. Att man kan ta sin kaffemugg och sätta sig
på trappen. Att det finns aktiviteter på orten så man inte behöver åka miltals
Lugnt. Närhet till Vårdcentral, Folktandvård, skola, idrottsanläggningar mm
Den vackra omgivningen och att umgås och prata med folket i byn. Läsa böcker.
Bra skolor. Nära naturen. Aktivt föreningsliv. Saknar dock bra förbindelser till Örebro på helger. Det går inte någonbuss då
Närhet till service och lättillgängliga naturupplevelser
Att bo på en mindre ort där det social livet fungerar på ett enkelt och naturligt sätt. Där vi känner varandra och stöttar varandra.
Lugn och ro, just att det ska vara en liten ort och inget annat. Men även att det utvecklas! Fiber till alla fastigheter, skandal med
adsl 2016.
Att kunna bo och ha nära tilli naturen. Slippa störande trafik.
Att det är nära till naturen
Att det är nära till naturen
Nära till naturen med väsentlig service som kollektivtrafik, bensinstaion, apotek, bibliotek och matvaruaffärer.
Bra skolor, matvaruaffär, vårdcentral, apotek, rent och snyggt, vänlighet mellan människor,trygghet, närheten till skogen,
skapliga kommunkationer
Nära till naturen (käglan) samt bra service med tandläkare, läkare, apotek, äldreboende, affärer, bra kollektivtrafik, nära till
vänner o anhöriga.
Nära till naturen ha en bra service med läkare, tandläkare, apotek, äldreboende, bo nära vänner o anhöriga samt tillgång till
affärer
Att se barnen utvecklas inom både skola, idrott och kultur. Att inte behöva åka till annan irt för vardagsaktiviteter.
avstressande
Trivsam miljö ute och att känna sig trygg.
Föreningsliv,bygdegårdsaktiviteter, träning. Lugn och ro i byn man bor i.Arbete.
God utveckling och gott samarbete.
Kunna gå ut i naturen och njuta av t.ex. flotten som är placerad i ån. Kunna rida ut i naturen och bara koppla av.
närhet till affär och arbetet,natur
Att kunna känna sig trygg överallt och kunna ömgås på nån mötesplats.
Frihet. Att kunna låta barnen vara ute.
Lugn och trygg miljö där mina barn vågar gå själva på dagens alla timmar
Sjön och naturen
En liten ort där de flesta känner varandra, det gör att vi har koll på vad som händer och kan hålla uppsikt när det händer något
som inte är bra. Kändes tryggt när barnen var små. Nu är det mera närheten till fina löparspår på Käglan som skapar
livskvalité.
Att det mesta som jag och familjen behöver finns i närheten och möjlighet att åka tåg/buss till Örebro och Lindesberg alla dagar
och kvällar i veckan för att kunna ta del av det utbud som inte finns i Fellingsbro.
Flera sätt att kunna ta sig mellan orter. Natur, Bra vägar, cyckelväg, idrott/gym/bad
Friheten att kunna röra sig. Jag har bil, men om jag inte kunde köra den, så vore bra kommunikationer livskvalité. Billig och
möjlig kollektivtrafik vore toppen. Är det en utopi? Kan man inte spåna fram något system. Ett lyft för Fellingsbro, ekonomiskt,
vore om tågen stannar igen.
inte stressigt, aktiviteter, service ,att det är många som bry sig om orten och vill att det ska vara ett bra ställe att leva på.
Att ha en träffpunkt där jag kan träffa och prata med gamla vänner. Och en god kommunal service, såsom bibliotek, affär,
distriktssköterska, äldreboende.
Kan bli bättre
Att känna trygghet med att ha läkare, tandläkare, skola, barnomsorg, äldreomsorg, bibliotek, apotek, matvaruaffär, post och
bank på orten. Det ska finnas för alla invånare i en kommun, oavsett om man bor på mindre ort eller i centralorten. Jag
uppskattar att få bo på landet, känna lugn och ro. Är övertygad om att det är bra för barn att växa upp på en mindre ort, och jag
hoppas att de som önskar att göra det ska ha möjlighet att välja det utan att känna hot om nedläggningar av skola och annan
service.
Att det finns samhällsservice på orten!
Vacker natur, vackra gamla hus, vatten.
Att kunna vistas ute och slippa titta bakåt hela tiden Att kunna släppa av min dotter vid bussen och slippa oroa mig om hon
kommit på eller ej.
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Trygghet för mig och mina barn som ensamstående tvåbarnsmamma. Kunna träna ute utan att va rädd att bli påhoppad. Att
barnen kan leka ute tryggt. Närheten till förskola, skola, vårdcentral och livsmedelsaffär.
Att det finns tandläkare vårdcentral förskola skola affärer av olika slag fritidsaktiviteter kultur
Rikt föreningsliv, naturen och alla som ställer upp för att fixa och dona med saker där kommunen inte ställer upp. Fellingsbro
kanske gör sig bättre som egen kommun.
Naturnära
Att kunna känna mig trygg och säker samt känna att det finns ett levande samhälle med framtidstro.
Ha god service, bra grannar och nära till naturen. Aktivit förneningsliv
Nära till naturen och aktiviteter i samhället. Tex tillgång till lokal att hyra som gamla matsalen och gymnasitkhallarna på skolan.
Att det finns service tilgänglig, bra kollektivtrafik, bra bostäder, möjligheter till fritidsaktiviteter.
Närhet till naturen, bra butik, nära till större orter
Familjärt och det var en riktigt trygg plats en gång i tiden.
Att känna sig trygg. Att det finns saker att göra.
Fellingsbro håller på att dö ut , det finns snart bara Hemköp kvar , förr fanns det små butiker och cafe och bio och ibland var det
dans i parken, så lite mer sänt skulle jag vilja ha tillbaka
Naturen på landet...sjöar...
Trygghet!!! Just nu vågar man ju knappt gå med hunden i samhället utan att vara på sin vakt! Så kan jag undvika samhället
framförallt kvällstid gör jag det!
Natur och sammanhållning bland grannar och invånare. Trevligt när alla hälsar och säger hej. Livskvalitet för mig.
Barn och djur
Att få bo kvar på orten som man känner till och där man känner sina grannar
Ishockeyhallen
Rikt föreningsliv, närhet till naturen, god skola och omsorg.
Att få vara frisk tillsammans med min familj
Mer aktiviteter som inkluderar alla åldrar för en starkare sammanhållning i samhället oavsett härkomst och ålder.
När man känner sig trygg och boende trivs.
Nära till naturen och att det finns affär, apotek vårdcentral mm på orten
Kunna vistas utomhus oavsett tid på dygnet och kunna känna mig trygg
Bibliotek lanthandel byskola
Se punkt 11.1 Det är det absolut viktigaste, för som det är nu är det svårt att sitta ute sommartid och göra sig hörbar för all trafik
som passerar. Även hastigheten på trafiken genom samhället och vid utfarterna behöver dämpas.
Att jag och min familj ska kunna leva i trygghet!
Att servicen är fullgod och att vi får behålla det som finns här, vill helst bo kvar i Fellingsbro, men det behövs då någonstans att
bo när vi inte orkar bo i villa längre.
Att det finns matvaruaffär / vårdcentral / apotek / tandläkare rikt föreningsliv bra samlingslokaler goda kollektivförbindelse med
Örebro på helger och kvällar
att umgås med o ha trevligt med människor
Frihet, kamratskap
Levande landsbygd!
Nära natur, service och ett bra underhåll av vägar och offentliga miljöer.
Hästarna!, Lugnet och naturen
Natur/Friluftsliv
glesbygd på pendlingsavstånd från Örebro ca 3 dagar i veckan
Lugn och ro
Närheten till naturen, saknar mötesplats exempelvis bibliotek kanske i samverkan med kommunal service/medborgarkontor.
Kulturellt. Få träffa mäniskor och umgås. Handla i affären. Gå långa promenader. På sommaren cykla.
Kollektivtrafik Nära natur Fritt från asylboenden tyst rent
Naturen
Att kunna gå ut på promenader men det har blivit mer osäkert då vi har både varg och lo i när anslutning till byn
Att inte Lindesbergs stad ska ta alla mina skattepengar.
Närhet till natur och inspirerande kulturmiljö (bibliotek). Bygdekänsla/att känna till de flesta som bor på orten till utseende.
Natur och frisk luft. Utrymme att vara kreativ.
Människor med öppna sinnen, högt till tak för diskussioner kring olika ämnen i samhället MEN MEST AV ALLT hänsyn till
skogen (detta finns inte idag. Summerat funderar jag på att flytta på grund av skogsbrukets framfart.
Närhet till naturen, fina skogar, möjlighet till bra jakt, djurhållning, fin bostad. Fin skola för barnen när det är aktuellt, olika
butiker och aktiviteter utanför tätorten.
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Natur, tystnad, frisk luft, bredband
Naturen
Tillgång till naturen, kyrkan och gemenskap.
Naturen och tystnade. (När inte grannen kör med sina skogsmaskiner)
Naturen och goda grannar
Närhet till naturen, Bra kommunikationer - såväl internet/bredband och kollektivtrafik. Endast fem-tiominuters bilvresa till affär,
bibliotek och järnvägshållplats. Endast 20-25 minuters bilresa till kommunens huvudort.
Närhet till naturen, Bra kommunikationer - såväl internet/bredband och kollektivtrafik. Endast fem-tiominuters bilvresa till affär,
bibliotek och järnvägshållplats. Endast 20-25 minuters bilresa till kommunens huvudort.
Att jag slipper stadsmiljön.
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Daniel Andersson ( S )
Ulla Lundqvist ( S )
Bo Stenberg ( S )
Viktoria Johansson ( S )
Ulf Axelsson ( V )
Mats Seijbolt ( SD )
Kenneth Danielsson ( SD )
Tomas Klockars ( M )
Christian Kokvik ( M )
Inger Griberg ( MP )
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18. Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade per den 12
september 2016
Ärendebeskrivning

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 29 ska kommunstyrelsen vid fullmäktiges
april- och oktobersammanträde redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.

Kanslienheten har i en förteckning redovisat de motioner som inte är slutbehandlade per
den 12 september 2016.
18.1. Handlingar
Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade september 2016.pdf (inkluderad
nedan)

Sida 28 av 45

p. 2016.2975
2016-09-13
Dnr 2016/325

Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade
Dnr
2014/494

2015/79

2015/81

2015/177

2015/261

Ärende
Motion från Bengt Storbacka (S)
om medlemskap i Unesco –
LUCS

Ärendegång
KF 2014-12-16

Motion från Mats Seijboldt (SD)
och Per Söderlund (SD) om
informationsskyltar
Motion från Linda Svahn (S)
och Susanne Karlsson (C) om
trästrategi

KF 2015-02-24

Motion från Agneta Nilsdotter
och Bengt Evertsson (MP) om
att rusta upp kägelbanan på
Kyrkberget i Lindesberg

2016-09-12

Hanteras av utskottet för stöd och strategi

Kommer att besvaras i kommunfullmäktige 2016-09-28
KF 2015-02-24
USS uppdrar till miljöberedningen att bereda svar på motionen.
Återrapport till USS 2016-11-28
KF 2015-04-14
Remitterad till kommunstyrelsen

Motionen avvaktas utifrån det uppdrag kommunstyrelsen gett till kommunchefen; att
utreda flytt av Kägelbanan till Fingerboäng.
Motion från Jonas Bernström (S) KF 2015-05-19
om renovering av badplatsen i
Storå/Guldsmedshyttan
Remitterad till kommunstyrelsen
Remitterad till Bergslagens kommunalteknik och tillväxtutskottet med svar senast
2015-10-20
Behandlades av kommunstyrelsen 2016-03-22 men återremitterades till BKT. Ska
behandlas i kommunstyrelsen 2016-09-20

2015/297

2015/428

2015/375

2015/468

2015/521

2015/522

2016/32

Motion från Lillemor Bodman
(M) och Sven-Erik Larsson (M)
om åtgärder för att motverka
ungdomar från att strida
tillsammans med terrorgrupper

Motion från Mats Seijboldt (SD)
om att Lindesbergs kommun ska
införa ett civilkuragepris

Motion från Marita Haraldsson
(MP) och Bengt Evertsson (MP)
om instiftande av
integrationspris i Lindesbergs
kommun
Motion från Joacim Hermansson
(S) om habiliteringsersättningen
i Lindesbergs kommun
Motion från Agneta Lindkvist
(V) om arbetssätt för elever med
kommunikationsstörning
Motion från Ulf Axelsson (V)
och Gunilla Remnert (V) om
avgifter till kulturskolan
Motion från Agneta Nilsdotter
(MP) och Marita Haraldson
(MP) om att införa sex-timmars
arbetsdag inom äldreomsorgen
på försök

KF 2015-05-19
Remitterad till kommunstyrelsen
Motionen ska hanteras av kommunfullmäktige 2016-09-28 med förslag att besvaras av
att folkhälsoteamet fått i uppdrag att upprätta förslag till gemensam strategi mot
våldsbejakande extremism.
KF 2015-09-22
Motionen avslogs av kommunfullmäktige 2016-06-21
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att se över alla kommunens priser.
KF 2015-10-20
Remitterad till kommunstyrelsen
Behandlas av kommunens ledningsgrupp
KF 2015-10-20
Behandlas av kommunstyrelsen 2016-09-20
KF 2015-12-15
Behandlas av kommunstyrelsen 2016-09-20
KF 2015-12-15
Behandlas av kommunstyrelsen 2016-09-20
KF 2016-02-16
Remitterad 2016-03-23 till socialnämnden för yttrande med svar senast 2016-10-10
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2016/42

Motion från Agnetha Lindkvist
(V) om måluppfyllelse i
framtiden för förskoleelever

KF 2016-02-16

2016/121

Motion från Daniel Andersson
(S) om laddstationer för elbilar i
Lindesbergs kommun

KF 2016-04-19
Remitterad till kommunstyrelsen

2016/122

Motion från Daniel Andersson
(S) och Kristine Andersson (S)
om att utveckla Prästryggen i
Frövi

2016/123

2016/149

Remitterad 2016-03-23 till barn- och utbildningsnämnden för yttrande med svar senast
2016-10-10.

Remiss till Linde Energi AB för yttrande med svar senast 2016-10-11
KF 2016-04-19
Remitterad till kommunstyrelsen
Tillväxtutskottet behandlade motionen den 6 september 2016, kommer att behandlas av
kommunfullmäktige hösten 2016.

Motion från Kristine Andersson
(S) om en aktiv fritid för allamöjligheten att låna sport- och
fritidsutrustning

KF 2016-04-19
Remitterad till kommunstyrelsen

Motion från Sven Erik Larsson
(M) om att se över bemanningen
på öppna förskolan

KF 2016-04-19
Remitterad till kommunstyrelsen

Tillväxtutskottet behandlade motionen den 6 september 2016, kommer behandlas av
kommunfullmäktige hösten 2016.

Remiss till barn- och utbildningsnämnden för yttrande med svar senast 2016-11-21
2016/219

Motion från Per Carlström (-)
om koldioxidprogram i
Lindesbergs kommun

KF 2016-05-24
Motionen remitteras till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens miljöberedning att bereda svar på
motionen.
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2016/222

2016/226

Motion från Kenneth Danielsson
(SD) om servicepunkter
BKT/BMB

KF 2016-05-24
Remitterad till kommunstyrelsen

Remiss till Bergslagens kommunalteknik för yttrande med svar senast 2016-10-13
Motion från Ingrid Åberg (KD)
KF 2016-05-24
om att göra Stadsskogsskolan till Remitterad till kommunstyrelsen
ett modernt äldrecentrum
Behandlas av beredande kommunstyrelsen 2016-09-20
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19. Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder per den 12
september 2016
Ärendebeskrivning

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 32 ska det vid fullmäktiges april- och
oktobersammanträde redovisas de medborgarförslag som överlåtits till nämnder att
besvara.

Kanslienheten har i en förteckning redovisat medborgarförslag överlåtna till nämnder per
den 12 september 2016.
19.1. Handlingar
Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder sep 2016.pdf (inkluderad
nedan)

Sida 29 av 45

p. 2016.2978
2016-09-13
Dnr 2016/326

Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder
Dnr
Ärende
2015/353 Medborgarförslag om belysning på
gångbanorna från Tenorvägen och
Basvägen samt gångvägen vid
pulkabacken

2015/503 Medborgarförslag om ny och större
danslokal

2016-09-12

Ärendegång
KF 2015-11-24
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Kanslienheten remitterade medborgarförslaget till Bergslagens kommunalteknik 201512-04 med svar senast 2016-04-08
KF 2015-11-24
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Kanslienheten remitterade 2015-12-04 medborgarförslaget till tillväxutskottet för
yttrande
Tillväxtutskottet beslutade 2016-03-02 att kommunstyrelsen ska besluta
Medborgarförslaget besvaras med yttrande från fritidskonsulenten, daterat den 18
december 2015

2015/504 Medborgarförslag om en
beachhandbollsplan vid Lindesberg
Arena

Kommunstyrelsen påtalar möjligheten att använda Sandströms motionslokal för
dansverksamhet
KF 2015-11-24
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Kanslienheten remitterade 2015-12-04 medborgarförslaget till tillväxutskottet för
yttrande.
Medborgarförslaget besvarades av kommunstyrelsen 2016-03-22 med yttrande från
fritidskonsulenten, daterat den 18 december 2015.

2016/9

Medborgarförslag om att skapa ett
attraktivare Fellingsbro genom att
utnyttja tätortsnära natur

KF 2016-02-16
Överlämnat till kommunstyrelsen
Remitterad till Bergslagens miljö-och byggnämnd för yttrande med svar senast 201609-12

2016/19

Medborgarförslag om lövblåsning

KF 2016-02-16
Överlämnat till kommunstyrelsen
Remitterad till Bergslagens kommunalteknik för yttrande med svar senast 2016-09-12

2016/20

Medborgarförslag om gång- och
cykelbro mellan Hagaberg och
Stadsskogen

Kommer behandlas av kommunstyrelsen 2016-09-20
KF 2016-02-16
Överlämnat till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen avslog medborgarförslaget enligt tjänsteskrivelse från
kommunsekreteraren daterad den 25 maj 2016, 2016-06-20

2016/36

2016/58

Medborgarförslag om att
funktionshindrade tillsammans med
assistent kostnadsfritt ska få nyttja
Energikällans gymavdelning
Medborgarförslag om att organisera
ett frivilligt system med
fadderfamiljer för flyktingar

2016/133 Medborgarförslag om att göra om
gamla brandstation till platser för
ensamkommande barn

KF 2016-02-16
Överlämnat till kommunstyrelsen
KF 2016-02-16
Överlämnat till kommunstyrelsen
Behandlas av kommunstyrelsen 2016-09-20
KF 2016-04-19
KF Medborgarförslaget besvarades och avslogs med skrivelse från kommunstyrelsens
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ordförande, daterad den 11 maj 2016, KF 2016-05-24.
2016/163 Medborgarförslag om att placera ut KF 2016-04-19
sittbänkar för promenad runt
Ånässkogen fram till Stadsskogen 2 Överlämnat till kommunstyrelsen
Remitterad till Bergslagens Kommunalteknik för yttrande med svar senast 2016-11-14
2016/174 Medborgarförslag med begäran om
en ekonomisk redogörelse av
migrationskostnaderna för flykting
och asyl i Lindesbergs kommun
2016/227 Medborgarförslag om att göra
kommunens bilpool tillgänglig för
privatpersoner

KF 2016-05-24

2016/228 Medborgarförslag om fler
offentliga toaletter i Lindesbergs
kommun

KF 2016-05-24

Överlämnat till kommunstyrelsen
KF 2016-05-24
Överlämnat till kommunstyrelsen

Överlämnat till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen besvarade medborgarförslaget 2016-08-30 med yttrande från
tillväxtförvaltningen daterat den 4 juli 2016 med tillägget att offentlig toalett även finns
i Oscarsparken

2016/258 Medborgarförslag om att skapa
tysta läs- och studierum i
centralortens bibliotek

KF 2016-06-21
Överlämnat till kommunstyrelsen
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20. Svar på revisionsrapport Granskning av barnkonventionen
Ärendebeskrivning

Revisorerna i Lindesbergs kommun har till kommunstyrelsen överlämnat en rapport från
PWC ”Granskning av kommunens arbete utifrån FN:s barnkonvention”, behandlad och
godkänd av revisorerna den 25 maj 2016.

Revisonsfrågan var: ” Är kommunstyrelsens styrning och uppföljning avseende
barnkonventionen ändamålsenlig och säkerställs att barnkonventionen beaktas och
tillämpas?”

Granskningen har varit övergripande och avgränsats till att omfatta kommunstyrelsens
styrning och ledning på området, samt översiktligt socialnämnden (främst individoch familjeomsorgen). Intervjuer har skett med kommunstyrelsens ordförande,
kommunstrateg, verksamhetschef för individ och familjeomsorgen samt folkhälsostrateg
vid folkhälsoteamet norra Örebro län.

Revisorernas övergripande bedömning är att det som i dagsläget görs till delar är
ändamålsenligt men att kommunstyrelsen bör utveckla sin styrning för att säkerställa
att barnkonventionen beaktas och tillämpas. Nämndernas redovisning av sitt arbete
med barnkonventionen i verksamhetsberättelsen behöver förtydligas och formerna
för dialog med barn och ungdomar behöver utvecklas. Positivt är att kännedomen om
barnkonventionen ökat i kommunen sedan folkhälsoteamets projektår 2013. I rapporten
tydliggörs ett antal förbättringsområden.

Revisorerna önskar skriftligt svar från kommunstyrelsen senast 2016-10-01 med
kommentarer om vilka åtgärder nämnden planerar att vidta.

Folkhälsoteamet överlämnade förslag till yttrande daterat den 9 september 2016.
20.1. Handlingar
Yttrande över revisionsrapport-Granskning av barnkonventionen(2).pdf (inkluderad
nedan)
Sida 30 av 45

Revisionsrapport Granskning av barnkonventionen.pdf (inkluderad nedan)

Sida 31 av 45

21. Svar på revisionsrapport Intern kontroll avseende hantering av
bensinkort
Ärendebeskrivning

Revisorerna i Lindesbergs kommun överlämnade den 1 juni revisionsrapporten ”Intern
kontroll avseende hantering av bensinkort”.

På uppdrag av de förtroendevalda har revisorerna har PwC genomfört en granskning av
internkontroll avseende hantering av bensinkort.

Granskningen syftar till att besvara följande två revisionsfrågor:
•
•

Är den interna kontrollen vid hantering av bensinkort tillräcklig?
Är uppgifterna i redovisningen aktuella, fullständiga och rättvisande?

Efter genomförd granskning gör revisorerna bedömningen att Lindesbergs kommun
interna kontroll avseende hantering av bensinkort inte fullt ut är tillräcklig. Vidare bedömer
revisorerna att uppgifterna i redovisningen är fullständiga och aktuella, men inte i alla delar
rättvisande. Bedömningarna baseras på iakttagelser och verifieringar som gjorts inom
ramen för granskningen.

Revisorerna önskar skriftligt svar senast den 1 oktober.

Ekonomienheten inkom den 6 september 2016 med förslag till svar på revisionsrapporten
och föreslår kommunstyrelsen besluta:

1.

2.
3.

Uppdra till kommunledningskontoret och ekonomienheten att upprätta
nya rutiner och riktlinjer avseende hantering av tankkvitton, fakturor och
körjournaler.
Leverantörerna avseende drivmedel kontaktas så att rätt pris faktureras.
Internkontroll genomförs på att rätt attest är angiven i attestförteckning och
ekonomisystem.
Sida 32 av 45

Revisionsrapporten besvaras med skrivelsen från ekonomienheten daterad den 5
september 2016.
21.1. Handlingar
Svar på revisionsrapport hantering av bensinkort(1).pdf (inkluderad nedan)
Revisionsrapport Intern kontroll avseende hantering av bensinkort - svar senast
1oktober(1).pdf (inkluderad nedan)
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22. Svar på remiss - Regional indelning - tre nya län
Ärendebeskrivning

Lindesbergs kommun har fått möjligheten att lämna remissyttrande till
Finansdepartementet angående förslag om Regional indelning – Tre nya län (SOU
2016:48)

Remissyttrandet har utarbetats i samarbete region Örebro län.

Lindesbergs kommuns sammanvägda bedömning av Indelningskommitténs förslag om
att bilda ett nytt landsting i Svealands län är att det finns objektivt bärande skäl för att
genomföra förslaget och att det medför bestående fördelar i enlighet med indelningslagens
krav.
22.1. Handlingar
Remiss Regional indelning - tre nya län.pdf (inkluderad nedan)
Förslag till beslut - regional indelning(1).pdf (inkluderad nedan)
Remissyttrande - regional indelning - tre nya län(1).pdf (inkluderad nedan)
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YTTRANDE
2016-09-08

p. 2016.2933
Dnr 2016/279
2016-09-12

Regional indelning – tre nya län (SoU 2016:48)
Sammanfattning
Ja till Svealands län och landsting
Lindesbergs kommuns sammanvägda bedömning av
Indelningskommitténs förslag om att bilda ett nytt landsting i Svealands
län är att det finns objektivt bärande skäl för att genomföra förslaget och
att det medför bestående fördelar i enlighet med indelningslagens krav.
Lindesbergs kommun instämmer i att den föreslagna geografin för
Svealands läns landsting, i en nationell avvägning, är en god
utgångspunkt för det kommande landstinget. Att Dalarnas, Gävleborgs,
Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län bildar ett nytt län
och ett nytt landsting är en utmaning som innebär att våga tänka nytt och
att se möjligheterna. Lindesbergs kommun ser fram mot att få vara en del
av det arbetet.
Under mer än 20 år har staten, näringslivet och civilsamhället successivt
omorganiserat sig i regioner större än dagens små län. Det har lett till en
oacceptabel assymmetri, som gör att de tre stora länen har andra
förutsättningar än de 18 mindre länen. Reformeringen av
samhällsorganisationen på regional nivå behöver fullföljas.
Frågan har diskuterats under lång tid. Genom utredningar, dialoger och
remissvar, t ex på Ansvarskommitténs betänkande, har en majoritet av
berörda intressenter ställt sig bakom behovet av en reform. Lindesbergs
kommun delar regeringens utgångspunkter i direktiven och fokuserar
därför detta remissvar på hur reformen på bästa sätt genomförs.
Lindesbergs kommun delar kommitténs analys att sex jämnstarka
regioner, med kapacitet att bedriva regional utveckling och att fullgöra
uppdragen inom hälso- och sjukvården för sina medborgare är rätt väg att
gå.
Regeringen bör vara tydlig och i kommande proposition lägga fast att
Sverige på regional samhällsnivå från år 2023 ska vara indelat i sex län
och att relevanta statliga myndigheter ska följa denna indelning.
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Varför inte sjukvårdsregionerna?
Indelningskommittén landar i sin samlade bedömning i att Sverige bör
delas in i sex större regioner. Region Örebro län delar denna uppfattning.
Kommitténs skriver bland annat ”Vi bygger vidare på de
samverkansmönster som har vuxit fram inom olika samhällsområden.”
Region Örebro län menar att kommittén tillmätt denna utgångspunkt allt
för liten vikt.
Ett av de mest grundläggande samarbeten som utvecklats under lång tid
är de storregionala sjukvårdsregionerna. Hälso- och sjukvården kommer
även framöver att vara den helt dominerande verksamheten inom de
föreslagna landstingen. Kommitténs förslag gör att befintliga
samverkansmönster bryts i fyra av de sex tilltänka nya landstingen med
omfattande administrativa och ekonomiska konsekvenser. Region Örebro
län anser att kommittén gravt underskattat de omställningskostnader som
blir effekten av att i större delen av Sverige frångå nuvarande
samverkansgeografi inom hälso- och sjukvården.
När det gäller effekterna av kommitténs förslag om ett Svealands län utan
Värmland finner Region Örebro län delbetänkandet motsägelsefullt.
Kommittén skriver att det inte finns några lagstiftningsmässiga hinder för
att genom avtal och fri rörlighet behålla nuvarande flöden från Värmland
liksom den verksamhetsförlagda utbildningen för studenterna på
läkarutbildningen vid Örebro universitet. Vår åsikt är dock att för att
upprätthålla forskning och utveckling som grund för en läkarutbildning
vid ett universitet behöver det även i framtiden bedrivas högspecialiserad
vård i anknytning till utbildingen.
Kommittén verkar komma till slutsatsen att en Svealandregion som
inkluderar Värmland egentligen är den bästa lösningen för hälso- och
sjukvården. Andra överväganden och prioriteringar har uppenbarligen
lett till att kommittén föreslår att Värmlands län bör ingå i det nya Västra
Götalands län. Vi delar inte kommitténs bedömning i detta avseende.
God granne
Svealands län kommer att gränsa till samtliga föreslagna län utom
Skåne/Blekinge. Detta gör att det är väsentligt att bygga upp goda
grannrelationer inom alla samhällsområden.
Lindesbergs kommun konstaterar att Svealands län kommer att ha den
för länet sannolikt viktigaste tillväxtfaktorn – Stockholm – utanför länet.
Detta kommer att kräva speciella arrangemang för att koppla samman
Svealands län med Stockholms län inom t ex infrastruktur,
kollektivtrafik, kultur och arbetsmarknad.
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Hälso- och sjukvården behöver en större organisation
Hälso- och sjukvårdens framtida utmaningar kommer att kunna hanteras
på ett bättre sätt i större demokratiskt styrda landsting än i dagens
samverkansnämnder. De förhandlingslösningar som nämnden kan
åstadkomma är inte tillräckligt kraftfulla för att åstadkomma den
önskvärda utvecklingen.
Regionens storlek är viktig för möjligheten att ta ett samlat ansvar för
hela vårdkedjan inklusive den högspecialiserade vården.
Universitetssjukhuset i Örebro är tillsammans med Akademiska
sjukhuset i Uppsala väl rustade att axla en ledande roll i dessa processer.
Ökad kunskap, demografisk förändring och ökade krav från medborgarna
innebär att vården framöver också kommer att behöva genomföra stora
investeringar. Små landsting har ett litet befolkningsunderlag och därmed
en för liten ekonomi för att klara dessa framtida stora investeringsbehov.
I dessa och andra välfärdsfrågor är samspelet med kommunerna en viktig
framgångsfaktor.
Stärkt kapacitet för forskning och utveckling
Det föreslagna Svealands län kommer att innehålla många starka företag,
lärosäten och en hälso- och sjukvård med sammantaget en betydande
forsknings- och utvecklingskapacitet. Genom ett strategiskt och
systematiskt utvecklingsarbete inom det nya länet kommer en
kraftsamling av resurser att främja en hållbar tillväxt än bättre än i
dagens mindre län och landsting.
Lindesbergs kommun anser att detta ger ökade möjligheter att stärka
näringslivets utveckling i hela det nya länet.
Demokratin kan utvecklas
Dagens gränsöverskridande beslutsformer inom t ex sjukvårdsregionerna
och infrastrukturplaneringen kommer att i allt väsentligt ersättas av beslut
i ett direktvalt fullmäktige. Detta är ett viktigt steg för att stärka
demokratin.
Lindesbergs kommun vill understryka de utmaningar som en större
geografi för det nya landstinget innebär. De förtroendevalda måste vara
tillräckligt många, representativa och geografiskt spridda för att skapa en
bred kontaktyta gentemot kommuner, näringsliv, civilsamhälle och
enskilda medborgare. Det är viktigt att hänsyn tas så att alla grupper, t ex
att småbarnsföräldrar och personer med funktionsnedsättningar, kan delta
trots att avstånden till möten kan komma att öka. Organisering med
nämnder och beredningar som, inom sina mandat, får ansvar för
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geografiska delar av det nya länet kan bidra till närhet och tydliga
kopplingar till det nya landstinget.

Lindesbergs kommun menar att större regioner innebär att det nya
Svealands landsting får en kraftfullare röst nationellt och internationellt.
Det nya länet får också en ökad samlad kapacitet när det gäller att t ex
skapa effektiv sjukvård och kollektivtrafik och att uppnå önskade
resultat.
Landstinget ska ha det regionala utvecklingsansvaret
Ett viktigt skäl för Lindesbergs kommun att bejaka bildandet av nya län
är att den politiska nivån i form av de nya landstingen även
fortsättningsvis får statens förtroende att leda det regionala
utvecklingsarbetet och ta det territoriella ansvaret. Lindesbergs kommun
tillstyrker Indelningskommitténs förslag om att det är landstingen som
ska ha det regionala utvecklingsansvaret.
Samspelet med kommunerna är den viktigaste faktorn för att det nya
landstinget ska bli framgångsrikt i denna roll. Kommunernas insatser och
betydelse i det regionala utvecklingsarbetet kan inte nog understrykas.
Samspelet med de drygt 60 kommuner som kommer att finnas i länet
kräver nya arbetsformer och en ny organisering. Lindesbergs kommun
ser fram mot att bli en aktiv part i detta arbete.
Större och bredare uppdrag
Region Skåne och Västra Götalandsregionen har visat att den regionala
politiska nivån är både beredd och kapabel att axla ansvar som
traditionellt funnits i staten. Ett väl fungerande samspel med
kommunerna är en förutsättning för att detta ska leda till ökad hållbar
tillväxt och attraktionskraft.
Lindesbergs kommun menar att infrastruktur i vägar, järnvägar och
bredband, delar av arbetsmarknadspolitiken, delar av
landsbygdsprogrammet, utbildningspolitiken, forskningsfinansiering och
ett vidgat ansvar för den nationella delen av kulturpolitiken är exempel
på ansvarsområden som ska decentraliseras från stat till landsting.
Flerkärning förvaltningsstruktur
I det nya länet kommer såväl landstingets förvaltningsorganisation som
länsstyrelsen och berörda sektormyndigheter med regional organisering
att behöva välja lokaliseringsorter. Lindesbergs kommun menar att
samtliga dessa processer bör ske i ett sammanhang. Även om olika organ
fattar formella beslut så bör i första hand regeringen och kommande
indelningsdelegerade föra nära överläggningar för att bästa resultat ska
uppnås.
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Finansieringsprincipen gäller
Finansieringsprincipen ska gälla också en reform som denna. De
merkostnader som uppkommer enligt förslaget ska enligt Lindesbergs
kommun uppfattning finansieras av staten. Det är inte rimligt att de
förändringar som genomförs genom riksdags- och regeringsbeslut ska
belasta den del av befolkningen som finns i det föreslagna Svealand. Vi
förutser att staten också för dialog med de kommande landstingen och
berörda kommuner om att tillföra ytterligare resurser för att underlätta
processen.
Klargör roller på regional nivå
Kommittén måste i sitt fortsatta arbete söka lösningar för att dels ge de
nya landstingen ett tydligt mandat att leda utvecklingen inom sitt
territorium och dels säkerställa att myndigheterna, inklusive
länsstyrelsen, ges en ny roll på den regionala spelplanen. Vår uppfattning
är att nya roller, samspel och samverkan måste utformas med
utgångspunkt i den nya situationen. Från Lindesbergs kommun
välkomnar vi en fortsatt öppen och framåtsyftande dialog med kommittén
i denna centrala fråga under det kommande arbetet.
Nytt begrepp i stället för landsting?
Begreppet region är etablerat för de landsting som övertagit det regionala
utvecklingsansvaret, inte minst i Region Skåne och Västra
Götalandsregionen. Numera är det endast vid allmänna val som
begreppet landsting används för den regionala politiska nivån.
För Svealands län skulle det som kommittén benämner Svealands läns
landsting i stället med detta förslag komma att heta Region Svealand.

Inledning
Lindesbergs kommun har av regeringen beretts möjlighet att lämna
synpunkter på rubricerat betänkande.
Lindesbergs kommun har aktivt deltagit i den dialog som Region Örebro
län har fört med kommuner och andra intressenter.
Lindesbergs kommun delar regeringens utgångspunkter i direktiven och
fokuserar därför detta remissvar på de frågeställningar som gäller hur
reformen på bästa sätt genomförs.
Inledningsvis vill Lindesbergs kommun uttrycka sin uppskattning över
det öppna arbetssätt som Indelningskommittén valt; genom en bred
dialog har berörda löpande kunnat tillföra fakta och argument som
bidragit till en bra diskussion och ett välformulerat delbetänkande.
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Lindesbergs kommun ser fram mot att fortsatt också få möjlighet att
bidra till kommitténs arbete inför slutbetänkandet.

Övergripande ställningstaganden
Fullfölj reformeringen av den regionala samhällsorganisationen
Lindesbergs kommun konstaterar, liksom Indelningskommittén, att
reformeringen av samhällsorganisationen på regional nivå behöver
fullföljas. De reformer som genomförts under de senaste 20 åren har lett
till en oacceptabel assymmetri, som gör att de tre stora länen har andra
förutsättningar än de 18 mindre länen. Även utvecklingen inom staten har
lett till att dagens län inte längre utgör en ändamålsenlig geografi för
samhällsindelningen på regional nivå.
Frågan har diskuterats under lång tid, det är inte en ny fråga. Genom
utredningar, dialoger och remissvar, t ex på Ansvarskommitténs
betänkande, har en majoritet av berörda intressenter ställt sig bakom en
reform i den riktning som Indelningskommittén nu utarbetar.
Ja till ett nytt landsting i det föreslagna Svealands län
Lindesbergs kommun delar kommitténs analys att sex jämnstarka
regioner, men kapacitet att bedriva regional utveckling och att fullgöra
uppdragen inom hälso- och sjukvården för sina medborgare är rätt väg att
gå.
Att Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och
Örebro län går samman och bildar ett nytt gemensamt län och ett
landsting är en utmaning som innebär att våga tänka nytt och att se
möjligheterna. Lindesbergs kommun ser fram mot att få delta i det
arbetet.
De förväntningar och krav som finns på en effektiv samhällsorganisation
på regional nivå gör att vi gör bedömningen att det är angeläget att
Svealands län och landsting kan bildas enligt den tidplan som kommittén
föreslår. Att i det läge som nu gäller skjuta på genomförandet skulle
skapa en svår situation med stor osäkerhet och ett vänteläge som skulle
riskera såväl suboptimeringar som utebliven beslutskapacitet inom för
medborgare och företag viktiga samhällsområden.
Lindesbergs kommun s sammanvägda bedömning av
Indelningskommitténs förslag när det gäller att bilda ett nytt landsting i
Svealands län är att det finns objektivt bärande skäl för att genomföra
förslaget och att det medför bestående fördelar i enlighet med
indelningslagens krav.
Varför inte sjukvårdsregionerna?
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Indelningskommittén landar i sin samlade bedömning i att Sverige bör
delas in i sex större regioner. Lindesbergs kommun delar denna
uppfattning.
Kommitténs skriver bland annat Vi bygger vidare på de
samverkansmönster som har vuxit fram inom olika samhällsområden.
Lindesbergs kommun menar att kommittén tillmätt denna utgångspunkt
allt för liten vikt.
Ett av de mest grundläggande samarbeten som utvecklats under lång tid
är de storregionala sjukvårdsregionerna. Hälso- och sjukvården kommer
även framöver att vara den helt dominerande verksamheten inom de
föreslagna landstingen. Kommitténs förslag gör att befintliga
samverkansmönster bryts i fyra av de sex tilltänka nya landstingen med
omfattande administrativa och ekonomiska konsekvenser. Lindesbergs
kommun anser att kommittén gravt underskattat de
omställningskostnader som blir effekten av att i större delen av Sverige
frångå nuvarande samverkansgeografi inom hälso- och sjukvården.
När det gäller effekterna av kommitténs förslag om ett Svealands län utan
Värmland finner Lindesbergs kommun delbetänkandet motsägelsefullt.
Kommittén skriver att det inte finns några lagstiftningsmässiga hinder för
att genom avtal och fri rörlighet bibehålla nuvarande flöden från
Värmland liksom den verksamhetsförlagda utbildningen för studenterna
på läkarutbildningen vid Örebro universitet. För att upprätthålla
forskning och utveckling som grund för en läkarutbildning vid ett
universitet behöver det även i framtiden bedrivas högspecialiserad vård i
anknytning till utbildingen.
Kommittén verkar komma till slutsatsen att en Svealandregion som
inkluderar Värmland egentligen är den bästa lösningen för hälso- och
sjukvården. Andra överväganden och prioriteringar har uppenbarligen
lett till att kommittén föreslår att Värmlands län bör ingå i det nya Västra
Götalands län. Vi delar inte kommitténs bedömning i detta avseende.

Synpunkter på skrivningar i delbetänkandet
Tillväxt och välfärd
Lindesbergs kommun instämmer i Indelningskommitténs bedömningar
när det gäller den framtida strukturen på den regionala politiska nivån.
För att hela landet ska bidra till en hållbar tillväxt är ett sammanhållet
ansvar för den territoriella utvecklingen en fråga som bör ligga på den
politiska nivån, dvs. hos landstinget.
I delbetänkandets avsnitt 8.3.1 diskuteras att landstingen måste kunna
leverera de välfärdstjänster medborgarna förväntar sig. Lindesbergs
kommun menar att detta är ett allt för snävt synsätt. De nya landstingen
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har också – liksom dagens olika regionala politiska organ – ett uppdrag
att utveckla det territorium som omfattas. Detta uppdrag måste också
synliggöras och ges kapacitet i det nya landstinget.
Hälso- och sjukvård
Det är en stor utmaning för hälso- och sjukvården att se till att den
senaste och bästa kunskapen kommer till användning i hela landet. Den
nationella samordning som nu utvecklas förutsätter att
kunskapsorganisationen i varje landsting har kapacitet och kompetens att
medverka i implementering, uppföljning och förbättringsarbeten, vilket
underlättas av större regioner. Universitetssjukhuset i Örebro är
tillsammans med Akademiska sjukhuset i Uppsala väl rustade att axla en
ledande roll i dessa processer.
Lindesbergs kommun instämmer därför i Indelningskommittén slutsatser
när det gäller Hälso- och sjukvårdens behov av befolkningsmässigt större
regioner. Hälso- och sjukvårdens framtida utmaningar kommer att kunna
hanteras på ett bättre sätt i större demokratiskt styrda landsting än i de
samverkansnämnder som i dag är plattform för storregionalt
utvecklingsarbete. De förhandlingslösningar som nämnden kan
åstadkomma är inte tillräckligt kraftfulla för att åstadkomma den
önskvärda utvecklingen.
Regionens storlek och ägandet av alla led är viktigt för nivågruppering av
den specialiserade delen av hälso- och sjukvården. Ett fortsatt behov av
koncentration av högspecialiserad vård för tillgång till resurser,
kompetens och teknik kan inte underskattas och ställer krav på en ny
regionstruktur. Behovet att äga alla led gäller också för behovet av en
omstrukturering i motsatt riktning med en utbyggd närsjukvård med brett
specialiststöd och ett stärkande av primärvården, hemsjukvården,
äldreomsorgen, missbruksvården, psykiatrin och arbetet med barn och
unga. Lindesbergs kommun vill understryka att arbetet inom dessa
områden kommit långt i Örebro län och att det är viktigt att utvecklingen
kan fortsätta också i det nya landstinget. Lindesbergs kommun ser
länsdelssjukhusen, som t ex Lindesbergs och Karlskogas lasarett, som
mycket betydelsefulla för den fortsatta utvecklingen av hälso- och
sjukvården också i det nya landstinget.
Demokrati
En av de viktigaste utgångspunkterna för en fortsatt reformering är, som
kommittén tydligt redovisar, att gå från indirekt valda till direkt valda
beslutsorgan. Lindesbergs kommun vill framhålla att transparens, insyn
och ansvarsutkrävande i såväl beredningsprocesser som formella beslut
ökar i ett landstingsfullmäktige i stället för i indirekt valda organ. Dagens
gränsöverskridande beslutsformer inom t ex sjukvårdsregionerna och
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infrastrukturplaneringen kommer att i allt väsentligt ersättas av beslut i
ett direktvalt fullmäktige. Detta är ett viktigt steg för att stärka
demokratin.
Lindesbergs kommun menar att större regioner innebär att det nya
Svealands län får en geografi som i vissa avseenden bättre stämmer
överens med människors rörelsemönster. Beslutsprocesserna kan därmed
bli mer effektiva och transparanta. Vidare får det nya länet en ökad
samlad kapacitet när det gäller att t ex tillhandahålla effektiv sjukvård
och kollektivtrafik och därmed bättre förutsättningar att uppnå önskade
resultat.
När vi tar del av de utvärderingar som gjorts av Västra
Götalandsregionen och Region Skåne ser vi att utvecklingen över tid blir
mer positiv. Medborgarna ger betydligt bättre omdömen om den
regionala demokratin i dag än när regionförsöken startade. Fler är
intresserade av regionala frågor, fler anser att de har möjlighet att
påverka besluten och fler har förtroende för hur regionens politiker sköter
sitt uppdrag.
Landstingens demokratiutmaningar finns redan i dag, vilket kommittén
konstaterar. Men den största verksamhetsfrågan – hälso- och sjukvården
– bedöms ofta som en av de tre viktigaste i opinionsundersökningar.
Genom aktivt arbete med att föra dialog med medborgarna om
sjukvårdens utveckling har många landsting fått en högre profil, vilket
stärker demokratin. Vi menar också att ett större landsting med ett vidgat
uppdrag kan leda till ett ökat intresse och engagemang hos medborgarna
för samhällsfrågor som avgörs på regional politisk nivå.
Lindesbergs kommun vill kraftfullt markera de utmaningar som en större
geografi och ett färre antal fullmäktigeledamöter i förhållande till
befolkningens storlek innebär. De förtroendevalda måste vara tillräckligt
många, representativa och geografiskt spridda för att skapa en bred
kontaktyta gentemot kommuner, näringsliv, civilsamhälle och enskilda
medborgare. Vi menar att en organisering med nämnder och beredningar
som inom sina mandat får ansvar för geografiska delar av det nya länet
kan bidra till närhet och tydligare kopplingar till det nya landstinget och
är en lösning som bör prövas.

De nya regionerna behöver dessutom skapa goda förutsättningar för att
de förtroendevalda ska kunna företräda medborgarna. Det är viktigt att
hänsyn tas så att alla grupper, t ex att småbarnsföräldrar och personer
med funktionsnedsättningar, kan delta trots att avstånden till möten kan
komma att öka. Nya arbetsformer, som användande av ny teknik,
digitala möten, sociala medier mm på ett öppet och innovativt sätt
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behöver prövas för att den regionala nivån ska komma närmare
medborgare och intressenter, samtidigt som organisationen är effektiv.
Kommunerna är viktiga medspelare
Kommunernas insatser och betydelse såväl inom det regionala
utvecklingsarbetet som inom välfärdsområdet kan inte nog understrykas.
Samspelet mellan landstinget och de drygt 60 kommuner som kommer
att finnas i länet kräver nya arbetsformer och en ny organisering.
Lindesbergs kommun menar att de specifika förutsättningar som kommer
att gälla i Svealands län sätter ramarna för hur samspelet mellan landsting
och kommuner ska byggas upp. De utvärderingar som gjorts i Västra
Götalandsregionen visar att mindre kommuner fått ett större inflytande i
den större regionen. I det nya landstinget är samspelet med kommunerna,
inte minst de små, en av de viktigaste uppgifterna för att skapa legitimitet
och gemensam utvecklingskraft. Kommuner med likartad struktur –
kustnära, industricentra, turism etc. – kan överväga om man kan
samspela på ett bra sätt. Likaså måste de skilda förutsättningarna i de
olika delarna av det nya länet beaktas.
Detta är en viktig och central fråga som måste diskuteras och beslutas av
det nya landstinget i nära samråd med kommunerna.
Lindesbergs kommun vill också understryka behovet av att hitta en
effektiv och klok lösning på de mellankommunala utvecklingsfrågor som
i Örebro län i dag delvis har Region Örebro län som plattform.
Geografin för Svealands län
Ja till Svealands län
Att Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och
Örebro län går samman och bildar ett nytt gemensamt län och ett
landsting är en utmaning som innebär att våga tänka nytt och att se
möjligheterna. Det finns i dag ett utvecklat samarbete inom hela
(sjukvården) eller delar (infrastruktur, kollektivtrafik, kultur,
strukturfonder) av den tänkta Svealandsregionen.
Lindesbergs kommun instämmer i att den föreslagna geografin för
Svealands läns landsting, i en nationell avvägning, är en god
utgångspunkt för det kommande landstinget.
Det nya landstinget blir ett av sex jämnstarka, med kapacitet att bedriva
regional utveckling och att fullgöra uppdragen inom hälso- och
sjukvården för sina medborgare.
De förväntningar och krav som finns på en effektiv samhällsorganisation
på regional nivå gör att Region Örebro län gör bedömningen att det är
angeläget att Svealands län och landsting kan bildas enligt den tidplan
som kommittén föreslår. Att skjuta på genomförandet skulle skapa en
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svår situation med stor osäkerhet och ett vänteläge som skulle riskera
såväl suboptimeringar som utebliven beslutskapacitet inom för
medborgaren och företag viktiga samhällsområden.
Koppling till Stockholm och övriga grannar
Svealands län kommer att gränsa till samtliga föreslagna län utom
Skåne/Blekinge. Detta centrala läge gör att Svealands län och dess
landsting ser det som väsentligt att bygga upp goda grannrelationer inom
alla samhällsområden.
Idag finns starka kopplingar i både norr, öster, väster och söder.
Lindesbergs kommun ser att dessa även framöver behöver vara starka.
Med nya län kommer antalet gränser att minska radikalt. Så kommer t ex
det föreslagna Västra Götalands län att ha en i stället för dagens tre
gränsrelationer till det föreslagna Svealands län. De gränser som trots allt
kommer att finnas mellan de nya större länen ska betyda så lite som
möjligt i vardagen för människor, civilsamhälle och företag.
Ett perspektiv som kan lyftas fram i Indelningskommitténs fortsatta
arbete är starka stråk och deras inverkan på regionförstoring och tillväxt.
Starka stråk som binder samman nodstäder med sina respektive omland
torde fortsatt vara en viktig faktor för tillväxt och samverkan även efter
att storregioner bildats. I region Svealand finns flera starka stråk varav ett
är stråket Oslo-Stockholm, ett annat är godstrafik från norra Sverige via
Hallsbergs rangerbangård. I indelningskommitténs fortsatta arbete bör
starka stråk uppmärksammas i synnerhet där de fortsättningsvis kommer
att vara regionövergripande samverkansfrågor.
Indelningskommittén redovisar på flera ställen i betänkandet Svealands
läns kopplingar till Stockholm och utvecklingen i huvudstadsregionen.
Redan i dag är Stockholm den kanske enskilt viktigaste relationen för
många företag, medborgare, civilsamhället och offentliga organ i alla de
sex län som är tänkta att ingå i Svealands län.
Lindesbergs kommun kan konstatera att Svealands län kommer att ha den
för länet sannolikt viktigaste tillväxtfaktorn – Stockholm – utanför länet.
Detta kommer att kräva speciella arrangemang för att koppla samman
Svealands län med Stockholms län, så att t ex de starka samarbeten som
under lång tid byggts upp inom infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och
arbetsmarknad kan utvecklas ytterligare.

Lindesbergs kommun menar att Stockholm med sin storlek och nationella
huvudstadsfunktion bör utgöra ett eget län (ev. inklusive Gotland). Även
om också alternativ som inkluderat delar av Svealands län i ett större
Stockholms län har förts fram, så ökar samstämmigheten mellan
administrativt och funktionellt när Svealands län som en part kan föra
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dialog om olika utvecklingsinsatser med Stockholms län. Vi menar att
detta också kommer att stärka utvecklingen i Stockholms län.
Mot denna bakgrund kan Lindesbergs kommun inte se att det argument
som kommittén för fram om att skapa en stark region mellan Stockholm
och Västra Götalandsregionen är i fokus för det kommande Svealands
län. Det är i stället att bygga upp den egna styrkan i en flerkärnig struktur
och att med den som bas i symbios med Stockholms län och övriga
grannar utveckla Sverige.

Bildandet av Svealands läns landsting
Ekonomiskt underlag – viktiga komponenter saknas
Lindesbergs kommun delar kommitténs beskrivning av de senaste årens
ekonomiska utveckling, där skillnader mellan landstingens ekonomiska
resultat har skapat skillnader i möjligheterna att möta framtida
ekonomiska utmaningar. Samtidigt pågår olika processer som gör att
situationen 2019 kan se annorlunda ut än den som kommittén refererar
till.
Enligt vår uppfattning hade det varit till hjälp att redovisa fler pro forma
siffror än skattesats, soliditet, etc. Till exempel visar det använda
nyckeltalet finansnetto mycket lite om landstingens finansiella status. Vi
saknar t ex siffror om kommande sammanlagd omslutning, utgifter för
hälso- och sjukvård och andra verksamheter.
Genom att bilda större enheter skapas nya förutsättningar, där framför allt
skalfördelar inom befintlig verksamhet kan bidra till finansiering av ny
verksamhet.
Lindesbergs kommun menar dock att de största positiva ekonomiska
effekterna åstadkoms genom att större och starkare landsting bättre kan
skapa en regional samhällsutveckling som på sikt ger en högre tillväxt av
skatteunderlaget. I det avseendet hade Lindesbergs kommun välkomnat
en grundligare studie av Västra Götaland och Skåne. En sådan kunde gett
värdefulla fingervisningar om effekterna av större landsting, såväl
intäkts- som kostnadsmässigt, än erfarenheterna från Danmark. I en
sådan analys skulle man också kunnat se vilka kostnader som ev. tillkom
eller ökade i samband med bildandet av ett större landsting.

Finansieringsprincipen gäller
Finansieringsprincipen ska gälla också en reform som denna. De
merkostnader som uppkommer enligt förslaget ska enligt Lindesbergs
kommun uppfattning finansieras av staten. Det är inte rimligt att de
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förändringar som genomförs genom riksdags- och regeringsbeslut ska
belasta den del av befolkningen som finns i det föreslagna Svealand. Vi
förutser att staten också för dialog med de kommande landstingen och
berörda kommuner om att tillföra ytterligare resurser för att underlätta
processen.
Vårdval och hemsjukvård
Det finns en stor medvetenhet om behovet av att etablera ett gemensamt
system för vårdval inom såväl primärvården som tandvården i hela det
nya landstinget. Likvärdighetsprincipen kräver detta. Även
gränsdragningen mot hemsjukvården i förhållande till kommunerna
behöver bli enhetlig.
Lindesbergs kommun hade önskat att kommittén fördjupat analysen av
på vilket sätt dessa processer bäst kan genomföras.
Kollektivtrafikens organisering
Organisering av kollektivtrafikmyndigheten i det nya landstinget är en av
de frågor som behöver hanteras skyndsamt. De olika modeller som i dag
gäller i de sex länen gör inte processen helt enkel.
Lindesbergs kommun menar att den kommande processen underlättats
om kommittén genomfört och i betänkandet presenterat beräkningar för
rimligt tänkbara scenarion för utfallet för kommunerna när det gäller
kollektivtrafikkomponenten i kostnadsutjämningsystemet. Vi förväntar
oss att man bistår med sådana beräkningar i förekommande fall.
Idag är Örebro län inblandad i trafik som sträcker sig över de föreslagna
regiongränserna. Den nya regionindelningen kommer inte att undanröja
behovet av trafik över länsgränserna. I takt med att staten backat från
ansvaret att tillhandahålla en fungerande interregional kollektivtrafik blir
frågan allt viktigare för kollektivtrafikmyndigheterna. Från Örebro län
kommer behoven av trafik till Stockholm att fortsätta att öka samtidigt
som kopplingarna mot Värmland, Västra Götaland och Östergötland
måste bli bättre.
Landstinget ska leda det regionala utvecklingsarbetet
Sedan snart 20 år tillbaka har staten aktivt fört över ansvaret för det
regionala utvecklingsarbetet till den regionala politiska nivån. Från 2017
är det endast i Stockholms län som länsstyrelsen har det regionala
utvecklingsansvaret. Även här pågår ett arbete som kan resultera i att
man bildar region 2019.

Lindesbergs kommun tillstyrker Indelningskommitténs förslag om att det
är landstingen som ska ha det regionala utvecklingsansvaret. Enligt
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kommittén ska landstingen framöver åläggas detta ansvar. Lindesbergs
kommun menar att detta är ett klokt förslag som tydliggör att detta
uppdrag kommer från staten.
Därmed kommer också staten att kunna ålägga landstingen att för statens
räkning fullt ut hålla samman det regionala utvecklingsarbetet. Vid sidan
av rena uppdrag i sakfrågor, tillsammans med sektormyndigheter, kan t
ex uppföljning av de statliga sektorsmyndigheternas insatser för regional
tillväxt utföras av landstingen. Vi vill speciellt uppmärksamma att man
använder begreppet åläggs, vilket ju betyder att landstingen också inom
detta politikområde kommer att kunna få uppdrag från regeringen, i
motsats till de erbjudanden som gäller i dag.
Statens roll är oklar
Som tidigare konstaterats har staten genom flertalet av sina myndigheter
redan gått före i bildandet av större regioner. Lindesbergs kommun
instämmer i kommitténs analys att detta gjorts på ett okontrollerat och
osystematiskt sätt som lett till att vi idag har en stat som på regional nivå
inte är kapabel att på ett effektivt sätt samspela med den regionala
politiska nivån.
Mot bakgrund av att kommittén inte lägger konkreta förslag inom
området statliga myndigheter, lägger Indelningskommittén, enligt vår
uppfattning, ett allt för stort fokus på statens regionala organisering här i
delbetänkandet.
Lindesbergs kommun menar att detta öppnar för tolkningar som kan
komma att leda till att möjliga alternativa lösningar inte prövas i den
kommande processen. Det gäller såväl för den roll som man skissar för
länsstyrelserna i de kommande sex länen, som för hur de statliga
myndigheter som är relevanta ska organiseras. För de nya landsting som
bildas 2019 innebär detta en osäkerhet i hur man ska uppta sin nya roll
och samspela med staten i den nya geografin. Vi hade gärna sett att
kommittén fullföljt sina resonemang och pekat ut de relevanta
myndigheterna redan i delbetänkandet.

Medskick till regeringen inför propositionsarbetet
Slå fast antalet län i propositionen
Mot bakgrund av Indelningskommitténs principiella resonemang om
vilka geografier som är aktuella när reformen är fullföljd 2023 menar
Lindesbergs kommun att regeringen i kommande proposition bör lägga
fast att Sverige på regional samhällsnivå från år 2023 ska vara indelat i
sex län och att relevanta statliga myndigheter ska följa denna indelning.

15

Detta är en viktig förutsättning för att tydlighet i rollfördelningen mellan
landsting och statliga myndigheter ska kunna genomföras med start redan
från år 2019.
Effektiv kollektivtrafik och regionala infrastrukturprioriteringar
Att bilda ett nytt län och landsting i en betydligt större geografi än som
skett tidigare kommer nu att ske i såväl Norrland som Svealand. En
viktig förutsättning för att klara att hålla samman regionen är att
infrastruktur och kollektivtrafik fungera mellan de olika delarna i
regionen.
I Svealands län finns idag ett flertal kollektivtrafiksystem – länsvisa och
storregionala. Att bygga samman dessa till ett gemensamt system, som
dessutom kopplas samman med grannarnas, kommer att kräva betydande
resurser. . Särskilt viktigt är det i gränstrakterna där dessa frågor kan
riskera att falla mellan stolarna, exempelvis i Östra Värmland, i skarven
mellan Svealandsregionen och en utökad Västra Götalandsregion.
Lindesbergs kommun anser att regeringen bör överväga att tillföra extra
medel till de nya större landstingen med syfte att säkerställa en
kollektivtrafik som binder samman den nya regionen i första hand internt
men också med sina grannar.
Inom ramen för den planering av infrastruktur de kommande åren som nu
påbörjas ingår dagens länsanslag.
Lindesbergs kommun menar att de sex organ som har ansvaret för
planering av den regionala infrastrukturen i det nya Svealands län bör få i
uppdrag att ta fram en gemensam infrastrukturplan inför kommande
planbeslut.
För att underlätta för planeringsorganen att samordna sitt arbete menar
Lindesbergs kommun att det vore önskvärt att regeringen tillförde
ytterligare medel för att säkerställa att investeringar som ökar
tillgängligheten i Svealands län kan genomföras skyndsamt.
Säkerställ en relevant myndighetsgeografi redan 2019
Lindesbergs kommun hade önskat att de förändringar som bör ske för
relevanta statliga myndigheter funnits med i delbetänkandet. De exempel
på myndigheter som nämns – Trafikverket, Tillväxtverket och ESF-rådet
– är alla tre myndigheter som i inget av fallen har en regional indelning
som överensstämmer med geografin i det tilltänkta Svealands län.
Vidare har kommittén i dialog med regionala företrädare lyft fram
ytterligare myndigheter som bör ha samma geografi för sin regionala
organisation som de nya länen. De myndigheter som presenterats i
kommitténs PM den 18 maj är Trafikverket, Tillväxtverket, ESF-rådet,
Polisen, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Inspektionen för vård och
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omsorg, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och
Skogsstyrelsen. Det finns även andra myndigheter som bör kunna
komma ifråga, där den geografiska samstämmigheten med Svealands län
i dag är obefintlig.
Regeringens proposition bör enligt vår uppfattning innehålla
förtydliganden och klargöranden som går längre än de skrivningar som
kommittén redovisar. Regeringen har mandat att säkerställa en ny
geografi också för myndigheterna. Det är inte rimligt att de län och
landsting som bildas 2019 ska behöva leva med övergångslösningar till
2023.
En lösning som skulle kunna övervägas är att från regeringens sida ge de
mest relevanta myndigheterna i uppdrag att ha en harmoniserad regional
organisation klar för de län som nu föreslås 2019.
Flerkärning struktur på förvaltningen i både stat och landsting
I det nya länet kommer såväl landstingets förvaltningsorganisation som
länsstyrelsen och berörda sektormyndigheter med regional organisering
att behöva välja lokaliseringsort eller -orter.
Lindesberg kommun menar att det är av största vikt att samtliga dessa
processer sker simultant och i ett sammanhang. Även om olika organ
fattar formella beslut så bör i första hand regeringen och kommande
indelningsdelegerade föra nära överläggningar för att bästa resultat ska
uppnås.
Bredare uppdrag till de nya landstingen
Enligt direktiven ingår det inte i Indelningskommitténs uppdrag att
föreslå någon förändring av uppgiftsfördelningen inom eller mellan den
statliga och den kommunala nivån.
Region Skåne och Västra Götalandsregionen har visat att den regionala
politiska nivån är både beredd och kapabel att axla ansvar som
traditionellt funnits i staten. Ett väl fungerande samspel med
kommunerna är en förutsättning för att detta ska leda till ökad hållbar
tillväxt och attraktionskraft.
Lindesbergs kommun menar att infrastruktur i vägar, järnvägar och
bredband, delar av arbetsmarknadspolitiken, delar av
landsbygdsprogrammet, utbildningspolitiken, forskningsfinansiering och
ett vidgat ansvar för den nationella delen av kulturpolitiken är exempel
på ansvarsområden som ska decentraliseras från stat till landsting.

Medskick till Indelningskommittén inför slutbetänkandet
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Samspel och utvecklade roller
Flernivåstyrning
Sedan snart 20 år tillbaka har regeringen valt att aktivt ge det regionala
utvecklingsansvaret till den regionala politiska nivån, enligt kommittén
framöver till landstingen. Lindesbergs kommun menar att detta är och
varit en klok väg att gå inom ramen för utvecklingen av det som brukar
benämnas politisk flernivåstyrning. Det är genom att via landstingen
kanalisera ett territoriellt utvecklingsansvar som medborgarna kan
utkräva politiskt ansvar för den regionala utvecklingen och därmed också
föra en dialog om olika vägval.
Regeringen ger landstingen uppdrag i den nationella politiken
Med denna process har staten också valt att integrera det regionala
självstyret i arbetet med att genomföra den statliga politiken på regional
nivå. Regeringen ger landstingen uppdrag inte bara inom olika
sakområden som hälso- och sjukvård utan också på ett övergripande plan
för den territoriella utvecklingen. Det tydligaste exemplet på detta är den
regionala utvecklingsstrategin, som de med det regionala
utvecklingsansvaret har ansvar att ta fram och fastställa (vilket ju också
landstingen genomgående ska ha enligt kommitténs förslag). I dag är det
den regionala politiska nivån som ska leda arbetet regionalt med att
förverkliga t ex den Nationella strategin för hållbar tillväxt och regional
utveckling, som har uppdrag kopplade till kompetensförsörjning, som
utvecklar samspel med statliga myndigheter som t ex Trafikverket,
Kulturrådet och universitet/högskolor.
Den avgränsning som kommittén gör mellan å ena sidan statlig
förvaltning och å andra sidan landstingens uppdrag bygger därmed på
roller som nu håller på att försvinna.
Ett viktigt skäl för Lindesbergs kommun att bejaka bildandet av nya län
är att den politiska nivån i form av de nya landstingen även
fortsättningsvis får statens förtroende att leda utvecklingsarbetet och ta
det territoriella ansvaret.
I nästa led bör även samverkansformer som växt fram under senare år
mellan kommuner och delar av län ges uppmärksamhet i slutbetänkandet
för att säkerställa att lyckade konstellationer och goda exempel kan tas
tillvara i genomförandet av reformen om storregionerna.
Förändrade roller för statliga myndigheter
Linesbergs kommun menar att kommittén har ett viktigt uppdrag i sitt
slutbetänkande att genomföra analysen av hur ansvaret mellan å ena
sidan sektorsmyndigheterna och å andra sidan länsstyrelsen både ser ut
idag och hur det bör se ut i en ny geografi.
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Vi vill understryka att vi ser att länsstyrelsen även fram över har en viktig
roll. Men liksom för det nya landstinget ser vi att rollen kommer att vara
en annan än den som finns i dag. Länsstyrelsen har en viktig roll i
utvecklingsarbetet inom de sakområden där man är regional myndighet
för de nationella sektorsmyndigheterna, t ex Jordbruksverket eller
Riksantikvarieämbetet. Men rollen blir då regional sektorsmyndighet.
Vid sidan av denna roll kommer myndighetsrollen i form av tillstånd,
tillsyn mm.
Samspelet kommuner – landsting – myndigheter – regering
I en situation med ett betydlig färre antal landsting än dagens ändras
också förutsättningarna för dialogen mellan staten och den regionala och
lokala politiska nivån.
Med endast sex landsting kan såväl sektorsmyndigheter nationellt som
regeringen/regeringskansliet ha en direkt dialog med företrädare från hela
landet samlande i ett sammanhang. Denna typ av dialoger förekommer
enligt vår kunskap redan idag med de tre största landstingen i ganska
betydande omfattning. De behöver etableras och utvecklas också med de
nya större landstingen. I detta sammanhang vill vi än en gång
understryka att ett tillitsfullt samarbete mellan landsting och kommuner
är en förutsättning för att detta ska fungera.
Vidare kan landstinget föra en direkt dialog med samtliga relevanta
myndigheter i länet i ett sammanhang. Vi dessa tillfällen är länsstyrelsen
en av flera viktiga myndigheter, bland annat i sin roll som regional
myndighet för ett stort antal andra myndigheter som valt att inte ha en
egen regional organisation. Kommunerna, eller representanter för dessa
bör enligt vår uppfattning vara självskrivna deltagare i sådana
dialogmöten.
Lindesbergs kommun ser fram mot att kommittén mycket noggrant
analyserar den nya struktur som färre och större län får för samspelet
mellan olika offentliga organ. Det gäller de nya landstingen, de nya
länsstyrelserna, sektorsmyndigheterna regionalt och nationellt,
regeringen och inte minst kommunerna.
Vi menar att kommittén i sitt fortsatta arbete måste söka alternativa
lösningar för att dels ge de nya landstingen ett tydligt mandat att leda
utvecklingen inom sitt territorium och dels säkerställa att de statliga
myndigheterna, inklusive länsstyrelsen, ges en ny roll på den regionala
spelplanen. Vår uppfattning är att nya roller, samspel och samverkan
måste utformas med utgångspunkt i den nya situationen.
Från Lindesbergs kommuns sida välkomnar vi en fortsatt öppen och
framåtsyftande dialog med kommittén i denna centrala fråga under det
kommande arbetet.
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Nytt begrepp i stället för landsting?
Kommittén avser i sitt slutbetänkande att komma med förslag på
beteckning på det som i dag är landsting.
Det är viktigt att hitta ett nytt begrepp. En så radikal förändring som den
regionala samhällsorganisationen nu står inför underlättas om man också
i ord synliggör att det är frågan om något nytt.
Lindesbergs kommun föreslår att man bygger vidare på den praxis som
etablerats i samband med att landstingen övertagit det regionala
utvecklingsansvaret. Begreppet region är etablerat för dessa landsting i
dag, inte minst i Region Skåne och Västra Götalandsregionen”. Numera
är det endast vid allmänna val som begreppet landsting används för den
regionala politiska nivån.
För Svealands län skulle det som kommittén benämner Svealands läns
landsting i stället med detta förslag komma att heta Region Svealand.

23. Svar på motion från Jonas Bernström (S) om renovering av
badplatsen i Storå/Guldsmedshyttan
Ärendebeskrivning

Jonas Bernström (S) föreslår i en motion daterad den 1 maj 2015 att badplatsen i Storå/
Guldsmedshyttan ska renoveras genom att:

•
•
•

Gallra badplatsen hårdare för att släppa fram solen
Rensa strandremsan fram till ”Klackudden”
Göra iordning gripplatsen så att det går att vara där även med rullstol

Kommunfullmäktige beslutade den 19 maj 2015 att remittera motionen till
kommunstyrelsen.

Motionen remitterades den 26 juni 2015 till tillväxtutskottet och Bergslagens
kommunalteknik för yttrande. Eftersom Bergslagens kommunalteknik ansvarar för skötseln
av badplatsen, så har de besvarat remissen.

I yttrandet från Bergslagens kommunalteknik från den 24 november 2015 framkommer det
att för att iordningsställa en grillplats uppe på den gamla tvättstugemuren ner mot sjön så
behövs:

•
•

Ett staket ner mot vattnet för att ingen ska ramla ner (ca 2 meter).
En cementring som eldstad

Sanden vid strandkanten fylls på idag med jämna mellanrum, men problemet är att sanden
spolas bort. En ökad driftskostnad uppstår för att regelmässigt fylla på med sand.
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En gallring söder om badplatsen är omfattande. I tidigare diskussioner med
tillväxtförvaltningen på Lindesbergs kommun har den planerats för en gallring i syfte att
skapa en glesare rekreationsskog, som nu planeras inför 2016.

En gallring och en uppröjning av en stig fram till ”Klackudden” kommer öka tillgängligheten
av området. I gallringen tas även hänsyn till naturvärden. Gallringen planeras dock inte i
den omfattning att den genrerar ett omfattande ljusinsläpp söder eller västerifrån då detta
skulle innebära ett hygge med ett större framtida skötselbehov (röjning).

Uppskattade kostnader för staket i tryckimpregnerat+bänkbord+cementering+arbete är
cirka 45 000 kronor.
Årlig sandkostnad är cirka 7000 kronor.

Kommunstyrelsen beslutade den 22 mars 2016 att återremittera motionen till Bergslagens
kommunalteknik för att ta med förslaget i en prioriteringslista för upprustning av
kommunala badplatser. Finns ingen sådan plan bör det tas fram. Kostnader för drift bör tas
fram, inte bara engångskostnader för att iordningsställa staket, grillplats med mera.

Bergslagens kommunalteknik inkom med ett kompletteringsyttrande den 4 juli 2016.
23.1. Handlingar
Motion från Jonas Bernström (S).pdf (inkluderad nedan)
BKT § 68 Förslag kompletteringsyttr motion renovering badplats StoråGuldsmedshyttan.pdf (inkluderad nedan)
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24. Svar på motion från Joacim Hermansson (S) om
habiliteringsersättningen i Lindesbergs kommun
Ärendebeskrivning

Joacim Hermansson (S) föreslår i en motion daterad den 15 oktober 2015 att höja
habiliteringsersättningen för personer med daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS med 37
kr för halvdag och 59 kronor för heldag. Att för de personer som inte orkar eller klarar att
komma upp till 3 timmar/dag eller mer utbetala 12 kr/timme, samt att göra en översyn
av habiliteringsersättningen och inom mandatperiodens slut ligga på topp av Sveriges
kommuner när det gäller habiliteringsersättingen.

Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 2015 att remittera motionen till
kommunstyrelen.

Motionen remitterades till socialnämnden för yttrande den 30 november 2015.

Socialnämnden inkom med yttrande daterat den 19 maj 2016 där det framkommer att det
inte finns utrymme i budgeten för år 2016 för att genomföra en höjning. Funktionsstöd
kommer att arbeta med frågan under 2016 för att se om det går att genomföra en höjning
under 2017, och då även titta på möjligheten att ge personer med dagverksamhet
enligt Socialtjänstlagen samma ersättning, vilket skulle öka jämlikheten mellan de båda
grupperna.
24.1. Handlingar
Motion (S) Habiliteringsersättningen.pdf (inkluderad nedan)
SN § 83.pdf (inkluderad nedan)
SN § 83 - skrivelse Svar på motion.pdf (inkluderad nedan)
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p 2016.284

2016-03-24

Dnr 2015/292

Socialförvaltningen
Jessica Öhlund
0581-810 84

Socialnämnden

Jessica.ohlund@lindesberg.se

Svar på motion angående habiliteringsersättning i
Lindesbergs kommun
Förslaget till kommunfullmäktige från motionären Joakim Hermansson är att höja
habiliteringsersättningen för personer med daglig verksamhet enligt LSS 9§10 med 37 kr för
halvdag och 59 kr för heldag. De personer som inte orkar eller klarar att komma upp till 3
timmar/dag eller mer utbetala 12 kr/timme, samt att gör en översyn av habiliteringsersättningen och
inom mandatperiodens slut ligga på topp av Sveriges kommuner när det gäller
habiliteringsersättningen. Lindesbergs kommun är en plats för alla.
En sammanställning har gjorts i slutet av 2015 med anledning av ett inkommet brev om önskan om
höjd habiliteringsersättning för personer som arbetar i daglig verksamhet på Kullgatan. Den
habiliteringsersättning som utgår i dag är 10 kr/dag. Förvaltningen kan se att vi av de kommuner i
länet som betalar ut habiliteringsersättning ligger lågt, och förstår de enskildas önskan om en
höjning. Förvaltningen tycker att det är ett bra initiativ, men i budgeten för 2016 finns inget
utrymme för att genomföra en höjning. Funktionsstöd kommer att arbeta med frågan under 2016
och för att se om det går att genomföra en höjning under 2017 och då även titta på möjligheten att
ge personer med dagverksamhet enligt SoL samma ersättning, vilket skulle öka jämlikheten mellan
de båda grupperna som i dag, för den enskilde, kan verka orättvis då man kan utföra samma arbete
där den ena får en ersättning när andra är där utan ersättning. Detta följer Funktionsstöds intention
om likhet för den enskilde, där man även tittat över den enskildes kostnad för fritidsresor. En
höjning på 10 kr per dag skulle innebära en ökad kostnad med ca 290 tkr för avdelningen, skulle
ersättningen även ingå för de personer som har dagverksamhet enligt SoL skulle kostnaden hamna
på ca 315 tkr. I dagsläget finns det inte utrymme för denna höjning i befintlig budget och en
omfördelning är inte möjlig. Socialnämnden beslutade att säga nej till det önskemål om höjd
habiliteringsersättning för personer med daglig verksamhet enligt LSS 9§10 som inkom den 15/915. Därmed anses motionen besvarad.

Förvaltningschef
Madde Gustavsson

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Verksamhetschef
Funktionsstöd
Jessica Öhlund

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015

25. Svar på motion från Agneta Lindkvist (V) om arbetssätt för elever
med kommunikationsstörning
Ärendebeskrivning

Agneta Linkvist (V) föreslår i en motion daterad den 24 november 2015 att medel i
budgeten ska användas till utbildning i tydliggörande pedagogik, ett arbetssätt för elever
med kommunikationsstörning.

Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2015 att remittera motionen till
kommunstyrelsen.

Motionen remitterades den 19 januari 2016 till barn- och utbildningsnämnden för yttrande

Barn- och utbildningsnämnden inkom med yttrande den 3 juni 2016 där det framkommer
att barn- och utbildningsförvaltningens specialpedagoger dagligen arbetar med elever/barn
med kommunikationsstörning. De använder olika arbetssätt och metoder, då de fungerar
olika för olika målgrupper. Att använda ett arbetssätt för alla barn/elever är inte aktuellt.
Personalen för kontinuerligt fortbildning gällande aktuell forskning.

Barn- och utbildningsnämnden avsätter inte särskilda medel för den särskilda
utbildningssatsningen (utöver vad som finns i budget) tydliggörande pedagogik.
25.1. Handlingar
Motion (V) arbetssätt för elever med kommunikationsstörning(1).pdf (inkluderad nedan)
BUN § 76 svar på remiss Arbetssätt för elever med kommunikationsstörning.pdf
(inkluderad nedan)
Remiss - arbetssätt för elever med kommunikationsstörning - tjänsteskrivelse.pdf
(inkluderad nedan)
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26. Svar på motion från Ulf Axelsson (V) och Gunilla Remnert (V) om
avgifter till kulturskolan
Ärendebeskrivning

Ulf Axelsson (V) och Gunilla Remnert (V) inkom den 24 november med en motion
angående avgifter inom Kulturskolan.

De föreslår att avgifterna för barn och unga ska vara:

Grundkurs

300:-/termin

Fördjupningskurs

600:-

Kortkurs

150:-

Introduktion

Gratis

Instrumenthyra
Syskonrabatt

150:350:-

De nuvarande avgifterna för vuxna deltagare ska kvarstå.

Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2015 att remittera motionen till
kommunstyrelsen.

Motionen remitterades den 19 januari 2016 till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.

Barn- och utbildningsnämnden inkom med yttrande den 1 juni 2016 där de har beslutat om
oförändrad avgift till kulturskolan, då kulturskolans budget är baserad på gällande avgifter.
Minskade intäkter behöver kompenseras med ökad budgetram.
26.1. Handlingar
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Motion (V) avgiter till kulturskolan.pdf (inkluderad nedan)
BUN § 75 kulturskolans avgifter(1).pdf (inkluderad nedan)
BUN § 75 kulturskolans avgifter - tjänsteskrivelse svar.pdf (inkluderad nedan)
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2016-06-01
dnr 2015/522

27. Svar på medborgarförslag om lövblåsning
Ärendebeskrivning

inkom den 18 januari 2016 med ett medborgarförslag där han föreslår att
Lindesbergs kommun ska sluta använda lövblåsar inom all egen verksamhet, bolag och
förvaltningar.

Kommunfullmäktige beslutade den 16 februari 2016 att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen.

Medborgarförslaget remitterades den 23 mars 2016 till Bergslagens kommunalteknik
(BKT) för yttrande.

Bergslagens kommunalteknik inkom med yttrande den 4 juli 2016 där det framkommer att
lövblåsning anses som ett effektivt sätt för att hålla rent trottoarer, gator, torg och i viss
mån gräsmattor. För att minska buller och förbättra arbetsmiljön använda även lövblås
som är batteridrivna. Arbetet med att övergå till batteridrivna redskap är påbörjat.

Att övergå till mer tidskrävande metoder som att endast använda lövräfsor finns det i
dagsläget inte finansiering för. Även i fortsättningen kommer BKT att använda lövblås
vid skötseln av grönytor, gångvägar, gator och torg. Med tanke på buller, arbetsmiljö och
målet att minska fossila bränslen i verksamheten kommer övergången till batteridrivna
lövblåsar ske successivt.
27.1. Handlingar
Medborgarförslag om lövblåsning.pdf (inkluderad nedan)
BKT § 67 Remissvar medborgarförslag lövblåsning.pdf (inkluderad nedan)
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28. Svar på medborgarförslag om att organisera ett frivilligt system med
fadderfamiljer för flyktingar

Ärendebeskrivning

föreslår i ett medborgarförslag inlämnat till kanslienheten den 15 februari
2016 att Lindesbergs kommun omgående bör organisera ett frivilligt system med
fadderfamiljer för flyktingar.

Kommunfullmäktige beslutade den 16 februari 2016 att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen.

Integrationsstrateg Maria Zetterlind och integrationskoordinator Åsa Viggeborn inkom med
en tjänsteskrivelse den 1 juli 2016 där det framkommer att en utredning kring kostnader,
resursåtgång och möjligheter till finansiering bör ske.

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta:

Medborgarförslaget besvaras med tjänsteskrivelse från integrationsstrateg och
integrationskoordinator daterad den 15 juni 2016.

En utredning ska genomföras av integrationsstrateg och integrationskoordinator under
2016 för att se vilka behov som finns avseende fadderverksamhet. Utredningen genomförs
inom ramen för befintliga tjänster.
28.1. Handlingar
Medborgarförslag fadderfamiljer flyktingar ND.pdf (inkluderad nedan)
Tjänsteskrivelse Svar medborgarförslag frivilligt faddersystem nyanlända.pdf
(inkluderad nedan)
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29. Uppföljning av verkställda beslut, uppdrag givna av
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige till nämnd/kommunalt
bolag/verksamhet september 2016
Ärendebeskrivning

Styrnings- och ledningssystem för kommunkoncernen antogs av kommunfullmäktige §
194/2014 och bilaga 1 antogs av kommunstyrelsen § 182/2014.

I bilaga 1 till Styrnings- och ledningssystem för kommunkoncernen framgår det att som
en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska rapportering av hur beslut verkställts ske
både till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Den nämnd/bolag/verksamhet som
fått ett uppdrag av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige ska redovisa hur beslutet
verkställts när uppdraget är avslutat. Detta görs skriftligt

Redovisning av beslut som inte verkställts ska kontinuerligt ske till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige. De förvaltningschefer som är ansvarig för den verksamhet
som brustit i verkställigheten ska redogöra för kommunstyrelsen varför beslutet inte
verkställts i tid och vad som krävs för att beslutet ska kunna verkställas. Detta protokollförs
i kommunstyrelsen och protokollsutdraget meddelas kommunfullmäktige.

Kanslienheten överlämnade en redovisning av de uppdrags som getts av
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige den 13 september 2016.
29.1. Handlingar
Uppföljning av verkställda beslut september 2016.pdf (inkluderad nedan)
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p.2016.2973
2016-09-13
Dnr 2016/3

Uppföljning av verkställda beslut, uppdrag givna av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige till
nämnd/kommunalt bolag/verksamhet
2014/399

2015/398

2015/482

Medborgarförslag om att göra en
parkeringsplats av fastigheten där före
detta förskolan Lysmasken låg
Motion från Linda Svahn (S) om att
inrätta ett allaktivitetshus i
Lindesbergs
Parkeringsplatser vid Grönboda i Storå

2015/166

Förfrågan om flytt av Kägelbanan på
Kyrkberget till Fingerboängs
minigolfanläggning

KS §
272/2015

Vissa lastbilschaufförer som parkerar
vid Volvo-rakan och uträttar sina
behov i påsar och kastar längs med
vägkanten. Kan kommunen sätta upp
en toalett eller finna någon annan
lösning på problemet?
Granskning av
näringslivsverksamheten

2015/470

2015/496

Framtagande av planprogram för
Dalkarshyttan

Kommunc
hef

Utreda ägarskapet för fastigheten

Tillväxtuts 2015-09-15
kottet
Uppdrag att samordna en utredning för
ett ungdomens hus
Kommunc 2015-10-27
hef
Uppdrag att lämna förslag på utökning av
parkeringsplatser vid Grönboda i Storå.
Återkoppling till kommunstyrelsen ska
ske i januari 2016
Kommunc 2015-10-27
hef
Uppdrag att tillsammans med
handläggare för mark- och exploatering
och planenheten redovisa möjligheter till
flytt av kägelbanan enligt förslag från
Nielsen i Torpa AB
Kommunc 2015-10-27
hef
Uppdrag att undersöka frågan

Kommunc Kommunstyrelsen uppdrar till
hef
kommunchef att arbeta fram en
övergripande strategi för kommunens
näringslivsarbete, som ska gälla från 2017.
BMB

2015-12-15
Kommunstyrelsen uppdrar till

Kommunchefen meddelar 2015-05-20
avvaktar ersättning för
rivningskostnader
Tillväxtförvaltningen meddelar 201603-14 att en samordnare är utsedd att
påbörja det samordnande arbetet
Redovisades för kommunstyrelsen
(beredande) den 16 februari 2016.
Ärendet är överlämnat till
Bergslagens kommunalteknik.
Mark- och exploateringsingenjören
meddelar 2016-03-14 att han arbetar
med ärendet.

Näringslivschefen arbetat med
frågan.

Dnr

Ärende

Uppdrag
till nämnd

Beslut/uppdrag

Verkställt (hur är det verkställt och
om det inte är verkställt – varför)

Bergslagens miljö- och byggförvaltning
att ta fram ett planprogram för
del av,
del av.
2015/69

Interkommunal ersättning för
vuxenutbildning

Kommunl
edningsko
ntoret

2014/537

Motion från Jonas Kleber (C) och
Linde Svahn (S) om möjligheten att
tanka biogas/fordonsgas i Lindesbergs
kommun

Kommunc
hef

2016/3

Uppföljning av verkställda beslut,
uppdrag givna av kommunstyrelsen
eller kommunfullmäktige till
nämnd/kommunalt bolag/verksamhet

Kommunc
hef

2016/43

Förslag till försäljning av
industrimark

Kommunc
hef

2016/97

Barnkonventionen i beslutsfattande

Kommunc

2015-12-15
Kommunstyrelsen uppdrar till
kommunledningskontoret att revidera
kommunstyrelsens delegationsordning
inför år 2016.
2015-12-15
Kommunstyrelsen beslutar att ge
kommunchefen i uppdrag att under 2016
genomföra en förstudie om
förutsättningar för ett tankställe för
biogas i Lindesbergs stad och
delägarskap i Biogasbolaget i
Mellansverige AB.
2016-02-16
Kommunstyrelsen uppdrar till
kommunchefen att ta fram en metod för
hur det ska redovisas för
kommunstyrelsen var i processen
uppdragen befinner sig
2016-02-16
Kommunstyrelsen uppdrar till
kommunchefen att lämna förslag på hur
individuell prissättning på industrimark
ska kunna göras av kommunstyrelsen.
2016-03-22

Kommunsekreteraren har påbörjat
arbetet med en revidering av
delegationsordningen.

Ny VD för Linde Energi AB inväntas.

Folkhälsoteamet arbetar med frågan.

2

Dnr

Ärende

Uppdrag
till nämnd

Beslut/uppdrag

Verkställt (hur är det verkställt och
om det inte är verkställt – varför)

hef

Kommunstyrelsen uppdrar till
kommunchef att utarbeta förslag till
modell och arbetssätt för ett aktivt arbete
med implementering av
barnkonventionen och den
ungdomspolitiska strategin.
Kommunc 2016-03-22
hef
Kommunstyrelsen uppdrar till
kommunchefen att utreda vem som äger
frågan om investeringsmedel och
driftskostnader för kommunens
idrottslokaler.

2015/68

KS §
71/2016

Öppna jämförelse-försörjningsstöd

Socialförv
altningen

2016/5

Resestipendium 2016

Kommunc
hef

KS § 8688

Beröm, förslag, klagomål och
synpunkter

Kommunc
hef

2016-04-27
Kommunstyrelsen uppdrar till
socialförvaltningen att återkomma till
kommunstyrelsen den 20 september 2016
med analys, åtgärder och eventuella
strukturella förändringar för att få ner
försörjningsstödet.
2016-04-27
Kommunstyrelsen uppdrar till
kommunchefen att revidera reglementet
för resestipendium gällande
marknadsföring och tidigarelagd
ansökningstid.
2016-04-27
Se över rutinerna för hur medborgarna
får svar på inlämnade beröm, förslag,
klagomål och synpunkter, och

3

Dnr

Ärende

Uppdrag
till nämnd

2016/115

Mål- och budget 2017-2019

Samtliga
verksamhe
ter

2016/115

Mål- och budget 2017-2019

2016/115

Mål- och budget 2017-2019

Barn- och
utbildning
snämnden
Kommunc
hef

2016/115

Mål- och budget 2017-2019

Socialnäm
nden

KF §
102/2016
KF §
103/2016

Revidering av reglemente för
tillväxtförvaltningens stipendier
Revidering av bestämmelser om
ersättning till kommunalt
förtroendevalda
Strategi mot våldsbejakande
extremism

Tillväxtuts
kottet

Motion från Per Carlström (-) om
koldioxidprogram i Lindesbergs
kommun

Miljöbere
dningen

2016/277

2016/219

Kommunc
hef

Beslut/uppdrag

Verkställt (hur är det verkställt och
om det inte är verkställt – varför)

återkomma till kommunstyrelsen med
förslag på åtgärder.
Effektivisera verksamheterna och arbeta
med kvalitetshöjande åtgärder, samt
arbeta med att stärka ledarskapet som ska
leda till kompetenshöjning.
Två gånger per år under år 2017 redovisa
till kommunstyrelsen hur nämnden ska
nå ökad måluppfyllelse i grundskolan.
Analysera behovet av
arbetsmarknadsåtgärder för planperioden
2017-2019 och föreslå åtgärder utifrån
riktade nationella insatser.
Återkomma till kommunstyrelsen med
andra boendealternativ när man vet de
faktiska kostnaderna.
KF 2016-06-21
Se över nya reglementen och stipendier.
De nya rutinerna ska utvärderas vid
årsskiftet 2017/2018
KS 2016-08-30
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i
uppdrag att ta fram en handlingsplan med
konkreta åtgärder samt att implementera
strategin i LindeBRÅs organisation.
KS 2016-08-30
Bereda svar på motionen.

4

30. Meddelanden
30.1. Handlingar
Meddelandelista.PDF (inkluderad nedan)
2682 del 1.pdf (inkluderad nedan)
2682 del 2.pdf (inkluderad nedan)
2683.pdf (inkluderad nedan)
2721.pdf (inkluderad nedan)
2745.pdf (inkluderad nedan)
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Sammanfattning – övergripande


Övergripande resultat
 Svarsfrekvensen uppgår i undersökningen totalt till 55% vilket är att betrakta som
relativt bra för att generalisera resultatet till samtliga företag. Det är en tydlig
indikation och fullt tillräckligt för att ta beslut om åtgärder och sätta upp mål.






Lindesbergs kommuns NKI uppgår till 68 vilket är ett bra resultat.
Högst omdömen ges bemötandet med index 75, samtliga serviceområden finns
samlade med ett index på mellan 68-75.

Sett till myndighetsområden ges brandtillsyn klart högst betyg (82) medan bygglov (55)
ges lägst. Övriga återfinns mellan 65-75 i index.

Lindesbergs kommun 2015
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Rekommendationer – övergripande


Markörs rekommendationer bygger på dels det övergripande resultatet och dels
den sambandsanalys som görs för att identifiera vilka frågeområden och vilka
enskilda frågor som har en stor påverkan på nöjdheten och därmed bör
prioriteras.


Prioriterade serviceområden bör baserat på upplevelse och betydelse för nöjdheten vara framför allt
effektiviteten, dock har även kompetens en stor påverkan på NKI.



Enskilda frågor inom dessa områden med stor betydelse är framför allt tiden för handläggningen av
ärendet och förmågan att ge råd och vägledning.



Även inom andra serviceområden finns enskilda frågor som har en central betydelse för NKI och
därmed också kan vara en del i åtgärdsarbetet, dessa är framför allt lyhördhet samt möjlighet att
komma i kontakt med rätt person per telefon.



Informationen om avgiften innan uppstart är viktig och behöver vara så fullständig som möjligt.
Avgiftens rimlighet har också en stark koppling till NKI vilket också stärker betydelsen av information
om innehåll, lagstiftning, upplägg mm

Lindesbergs kommun 2015
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Om undersökningen
Bakgrund och syfte





Syftet med undersökningen är övergripande att följa upp hur kommunens service utvecklas i termer av
kundupplevd kvalitet.
Undersökningen är ett redskap för kvalitetsutveckling och resultatet ger tydliga indikationer på vad
kommunen behöver fokusera på för att öka kundnöjdheten.
Denna rapport är en övergripande sammanställning av det sammanvägda resultatet för Lindesbergs
kommun och fokus är att ge en övergripande bild för kommande gemensamma prioriteringar.

Genomförande


Urvalet för undersökningen har i sin helhet tillhandahållits av Lindesbergs kommun och utgörs av privata
företag och övriga som haft ett myndighetsärende på kommunen under 2015.
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Om undersökningen
Myndighetsområden som följs upp i
undersökningen







Bygglov (ansökningar om bygglov, marklov, rivningslov,
tidsbegränsade lov, säsongslov, förhandsbesked och
anmälanpliktiga åtgärder enligt Plan- och
byggförordningen.)
Markupplåtelser (tillfällig upplåtelse av kommunens
mark för t ex försäljning, uteservering etc.
Markförsäljning och arrenden ingår inte.)
Miljö- och hälsoskydd samt Livsmedelskontroll separat
(denna kategori innehåller en rad olika typer av ärenden
som gäller tillsyn eller kontroll mot verksamhet och
anläggningar inom samtliga lagstiftningsområden som
miljö- och hälsoskyddet omfattar.)
Serveringstillstånd (nyansökningar, ägarskiften och
utredning av ev. brister enligt alkohollagen samt löpande
tillsyn i form av oanmälda besök. Stadigvarande och
tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten.)

Serviceområden (övergripande
faktorer (totalt och inom varje
myndighetsområde) som
sammanfattar kundernas upplevelse
av kommunens service)
•
•
•
•
•
•

Lindesbergs kommun 2015

Tillgänglighet
Information
Bemötande
Kompetens
Rättssäkerhet
Effektivitet
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Svarsfrekvens totalt och per myndighetsområde

Myndighetsområde
Brandtillsyn
Bygglov
Markupplåtelse
Miljö- och hälsoskydd
Livsmedelskontroll
Serveringstillstånd
Totalt

Antal
ärenden
79
282
91
276
218
64
1010

Fördelning av
ärenden
Urval netto
8%
60
28%
188
9%
58
27%
143
22%
121
6%
26
100%
596

Lindesbergs kommun 2015

Antal svar
33
123
33
66
59
14
328

Svarsfrekvens
55%
65%
57%
46%
49%
54%
55%
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Resultat – Lindesbergs kommun övergripande
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Serviceområden
68

NKI

68

Information

74

Tillgänglighet
2015
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68

Effektivitet
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Myndighetsområden
68

Totalt

82

Brandtillsyn

55

Bygglov
2015

65

2014

Markupplåtelse

2012
74

Miljö- och hälsoskydd

73

Livsmedelskontroll

75

Serveringstillstånd
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NKI och Index
68
55

NKI

82

65

74
73
75
68

58

Information

62
69

81
73
72
74

63

Tillgänglighet

86

66

80
78

Totalt
83

Brandtillsyn

75
63

Bemötande

71
75

Servicefaktorer

91

Markupplåtelse

80
79

Miljö- och hälsoskydd

73
57

Kompetens

89
77
78
79

71

Rättssäkerhet

68

Livsmedelskontroll
Serveringstillstånd

71

61

Bygglov

83
75
76

73
68
48

Effektivitet

0

10

20

30

40

50

60

60
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Samtliga frågors svarsfördelning
Hur nöjd är du med...
Missnöjd (1-4)
Information
16
32
... hur vi informerade om de lagar och regler som gäller för ditt ärende?
... hur vi informerade om processen och rutinerna för ditt ärende?
20
31
... hur vi informerade om vad som förväntades av dig?
17
34
... hur vi informerade om möjligheten att överklaga beslut?
22
33
... vår skriftliga information?
10
33
... informationen på vår webbplats?
17
38
... totalt sett med informationen?
10
37
Tillgänglighet
14
32
... möjligheten att komma i kontakt med rätt person (er) på telefon?
7
31
... möjligheten att komma i kontakt med rätt person (er) på e-post?
12
27
... möjligheten att få träffa rätt person (er)?
23
... möjligheten att direkt hämta blanketter och informationsmaterial på hemsidan?11
13
27
... möjligheten att använda e-tjänster för ditt ärende?
... totalt sett med tillgängligheten?
8
31
Bemötande
7
24
... vår attityd mot dig?
11
28
... vårt engagemang i ditt ärende?
11
30
... vårt sätt att kommunicera med dig?
11
32
... den lyhördhet som vi visade?
8
27
... totalt sett med bemötandet?
Kompetens
10
20
... vår kunskap om lagar och regler?
9
27
... vår kunskap om ämnesområdet?
18
30
... vår kunskap om företagens villkor och förutsättningar?
16
31
... vår förmåga att förstå dina problem?
17
29
... vår förmåga att ge råd och vägledning?
... totalt sett med kompetensen?
10
27
Rättssäkerhet
17
31
... tydligheten i de lagar och regler som gäller för ditt ärende?
16
24
... det sätt som vi motiverade våra ställningstaganden/beslut?
13
32
... möjligheterna att framföra klagomål och lämna synpunkter?
13
27
... totalt sett med rättssäkerheten?
Effektivitet
22
23
... tiden för handläggningen av ditt ärende?
17
24
... förmågan att hålla överenskomna tidsramar?
16
28
... rutinerna kring handläggningen av ditt ärende?
18
28
... totalt sett med effektiviteten?
Helheten
Hur nöjd var du med förvaltningen i sin helhet?
13
34
Hur väl uppfyllde förvaltningen dina förväntningar?
14
30
Tänk dig en perfekt förvaltning. Hur nära ett sådant ideal kom förvaltningen?
16
35
0

25
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(5-7)

Nöjd (8-10)
52
49
49
45
57
45
53

Medel
7,0
6,7
6,9
6,6
7,4
6,8
7,1
7,2
7,8
7,5
7,8
7,3
7,6

28
49
44
48
76
17

69
61
59
58
65

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

10
14
10
16
6

70
64

7,9
7,7
6,9
7,1
7,1
7,6

32
27
59
31
27
19

52
60
54
60

7,1
7,4
7,2
7,4

24
22
39
22

55
59
56
54

6,9
7,3
7,2
7,1

8
27
23
7

7,2
7,3
6,9

7
12
11

54
62
60
66
60
61

52
53
54
62

53
57
49

50

Vet ej
15
20
20
37
17
54
8

75

100
12

Effektmått och förklaringsgrad

2

Förklaringsgrad (R ):
Information

Effektmåtten visar i vilken utsträckning respektive
serviceområde påverkar det totala NKI-värdet. För att
effektmått ska beräknas krävs att minst 50 kunder svarat på
serviceområdenas totalfrågor samt de tre NKI-frågorna. Se
bilaga ett för en mer detaljerad beskrivning av hur
effektmåtten räknas fram.

0,90
0,16

Tillgänglihet

0,07

Bemötande

0,89

Kompetens

1,07

Rättssäkerhet

0,87

Effektivitet

1,81

NKI

Låga effektmått uppstår när kundernas betygsättning för ett
serviceområde avviker från deras betygsättning av de tre
NKI-frågorna (det övergripande NKI-resultatet). Man kan då
anta att detta serviceområde är mindre viktigt för kundernas
helhetsintryck. Ett effektmått på noll innebär dock inte att
serviceområdet är helt oviktigt, utan snarare att något eller
några andra serviceområden har tillmätts väldigt stor
betydelse för det övergripande NKI-resultatet och att
kunderna är tillfreds med nivån som serviceområdet ligger
på för tillfället.
R2 är ett mått på i vilken grad frågorna under respektive
serviceområde förklarar det övergripande NKI-värdet. Det
genomsnittliga R2-värdet för Lindesbergs kommun är 0,90,
vilket är en mycket hög förklaringsgrad. Ett lägre R2 indikerar
att det finns faktorer eller omständigheter som påverkar NKIvärdet som inte har täckts in av enkätens frågor. Exempelvis
en negativ debatt om kommunen i lokala media som inte har
något med servicen i myndighetsutövningen att göra.

Lindesbergs kommun 2015
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Prioriteringsmatris
100

Vårda

Bevaka

I prioriteringsmatrisen delas de sex
serviceområdena in i fyra olika kategorier
baserade på betygsindex och effektmått
enligt följande:

Högt resultat

Vårda – Serviceområden inom denna
kategori upplevs som viktiga, och har också
fått ett bra betyg. Detta resultat bör
bibehållas och om effektmåttet är högt även
förbättras.

90

80

Betyg
70

Rättssäkerhet
Information

Effektivitet

60

Lågt resultat

Prioritera – Serviceområden inom denna
kategori är av stor vikt att förbättra. De har
hög inverkan på det totala NKI-värdet
samtidigt som kunderna satt förhållandevis
låga betyg.

Bemötande
Kompetens

Tillgänglighet

Lägre prioritet

50
0,00

Låg prioritet

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

Korrelation
Medianbetyg och mediankorrelation, Lindesbergs kommun

Lägre prioritet – Serviceområden med låga
betyg, men med lägre påverkan på det
totala NKI-värdet. Förbättringar kan vara
Prioritera
önskvärda, men är inte lika viktiga som
2,25
2,50 serviceområden inom kategorin ”Prioritera”
Hög prioritet
.
Bevaka – Serviceområden inom denna
kategori kräver i dagsläget ingen direkt
åtgärd, då prestationen är relativt god
samtidigt som det finns viktigare områden
att prioritera.
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Prioritering inom serviceområde
Fråga
Information
... vår skriftliga information?
... hur vi informerade om de lagar och regler som gäller för ditt ärende?
... hur vi informerade om vad som förväntades av dig?
... hur vi informerade om möjligheten att överklaga beslut?
... hur vi informerade om processen och rutinerna för ditt ärende?
... informationen på vår webbplats?
Tillgänglighet
... möjligheten att få träffa rätt person (er)?
... möjligheten att komma i kontakt med rätt person (er) på e-post?
... möjligheten att direkt hämta blanketter och informationsmaterial på hemsidan?
... möjligheten att använda e-tjänster för ditt ärende?
... möjligheten att komma i kontakt med rätt person (er) på telefon?
Bemötande
... vår attityd mot dig?
... vårt engagemang i ditt ärende?
... vårt sätt att kommunicera med dig?
... den lyhördhet som vi visade?
Kompetens
... vår kunskap om lagar och regler?
... vår förmåga att förstå dina problem?
... vår kunskap om ämnesområdet?
... vår förmåga att ge råd och vägledning?
... vår kunskap om företagens villkor och förutsättningar?
Rättssäkerhet
... det sätt som vi motiverade våra ställningstaganden/beslut?
... möjligheterna att framföra klagomål och lämna synpunkter?
... tydligheten i de lagar och regler som gäller för ditt ärende?
Effektivitet
... rutinerna kring handläggningen av ditt ärende?
... förmågan att hålla överenskomna tidsramar?
... tiden för handläggningen av ditt ärende?

Betyg

Effekt

7,4
7,0
6,9
6,6
6,7
6,8

2,1
1,1
0,2
0,4
0,3
0,9

7,5
7,8
7,8
7,3
7,2

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

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

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

7,9
7,1
7,7
7,1
6,9

2,4
0,5
0,1
1,0
0,9

7,4
7,2
7,1

2,3
1,9
0,7

7,2
7,3
6,9

2,1
0,2
2,6
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Åtgärdslistan syftar till att komplettera
prioriteringsmatrisen och visar vilka enskilda
frågor inom varje serviceområde som har
störst betydelse för kundupplevelsen.
Kategorierna gäller även här
Vårda – frågor inom denna kategori upplevs
som viktiga, och har också fått ett bra betyg.
Detta resultat bör bibehållas och om
effektmåttet är högt även förbättras.
Prioritera – frågor inom denna kategori är av
stor vikt att förbättra. De har hög inverkan
på det totala NKI-värdet samtidigt som
kunderna satt förhållandevis låga betyg.
Lägre prioritet – frågor med låga betyg, men
med lägre påverkan på det totala NKIvärdet. Förbättringar kan vara önskvärda,
men är inte lika viktiga som frågor inom
kategorin ”Prioritera”
.
Bevaka – frågor inom denna kategori kräver
i dagsläget ingen direkt åtgärd, då
prestationen är relativt god samtidigt som
det finns viktigare områden att prioritera.
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Bilaga 1 – Modellbeskrivning
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Bilaga 1. Modellbeskrivning (1/3)
 Enkätens frågor





 NKI




Frågorna har betygssatts med skalan 1 till 10, där 10 är det högsta betyget. I rapporten grupperas
andelen kunder som svarat 8–10 i en grupp (högt betyg), 5–7 i en grupp (mellanbetyg) samt de som
svarat 1–4 i en grupp (lågt betyg).
I diagrammen motsvarar de gröna fälten de kunder som har markerat 8-10 på skalan (högt betyg), gula
fält är andelen kunder som har markerat 5–7 (mellanbetyg) och röda fält är de kunder som har markerat
1–4 (lågt betyg).
I figurer och tabeller visas även medelvärdet för frågeställningen samt andelen som svarat ”Vet ej” på
frågan. Andelar och medelvärden är beräknade endast för dem som har tagit ställning i frågan medan
andelen ”Vet ej” beräknas utifrån samtliga svar.
Nöjd-Kund-Index (NKI) är ett sammanfattande mått på hur nöjda företagen är totalt sett. Det är uppbyggt
av tre frågor från enkäten:
– Hur nöjd var Du med förvaltningen i sin helhet?
– Hur väl uppfyllde förvaltningen Dina förväntningar?
– Tänk Dig en perfekt förvaltning. Hur nära ett sådant ideal kom förvaltningen?

NKI är således ett mått på den totala nöjdheten i verksamheten. Det är ett index som är lämpligt att
använda för att göra jämförelser över tid. I analysmodellen är NKI en nödvändig variabel som hela
modellen kretsar kring. NKI redovisas på en skala från 0 till 100, där 100 är högsta betyg.
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Bilaga 1. Modellbeskrivning (2/3)








Kvalitetsfaktorer (serviceområden)
 Förutom NKI skapas sammanfattande mått för enkätens olika delområden, så kallade kvalitetsfaktorer.

Kvalitetsfaktorerna i denna undersökning är de sex serviceområdena. Dessa mäter hur nöjda kunderna är
med olika aspekter av verksamhetens tjänster och service. Serviceområdenas betygsindex baseras på
respondenternas bedömning totalt sett av respektive delområde (serviceområde).

Effektmått
 Effektmåttet visar hur stor effekt en förändring av serviceområdenas indexvärden har på den totala

nöjdheten hos kunderna. Det är alltså ett mått på sambandet mellan NKI och var och en av de ingående
serviceområdena. Effektmåtten tolkas på så sätt att om resultatet för ett serviceområde ökar med X
enheter så förväntas kundernas totala nöjdhet öka med Y enheter, förutsatt att ingenting annat ändras. I
denna rapport är effektmåtten multiplicerade med fem. Det innebär att om ett serviceområde får ett fem
enheter högre index så förväntas NKI öka med effektmåttets storlek.

Prioriteringsmatris
 I prioriteringsmatrisen visas vilka serviceområden man vid ett förbättringsarbete får bäst utväxling av att

prioritera i nuläget. På prioriteringsmatrisens axlar visas dels prestation, dvs. kommunens
betygsindexresultat för varje serviceområde, och dels effekten på den totala nöjdheten (effektmåttet).
Effekten anger hur hög påverkan serviceområdena har på NKI. Linjerna i prioriteringsmatrisen placeras på
medianerna för betygsindexresultat och effektmått. Man bör alltid prioritera att förbättra de faktorer
som har relativt låga betyg och samtidigt har relativt höga effektmått.

Viktning
 Eftersom bortfallet för olika myndighetsområden kan vara olika stort så viktas svaren efter

myndighetsområde för att kommunens helhetsresultat ska bli så representativt som möjligt för
kommunens alla myndighetsområden samt jämförbart med andra kommuner. Det innebär att om en
kommun har lika många ärenden för till exempel bygglov som för serveringstillstånd, men dubbelt så
många svar för bygglovsärendena så kommer svaren för serveringstillstånd få dubbelt så hög vikt som
svaren för bygglov.
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Bilaga 1. Modellbeskrivning (3/3)


Framtagande av NKI, betygsindex och effektmått
 Kvalitetsfaktorerna beräknas genom att skala om de viktade medelbetygen (1-10) på helhetsfrågorna för






varje serviceområde till ett index med skalan 0 till 100. Basen för kvalitetsfaktorerna är de respondenter
som svarat 1-10 på respektive helhetsfråga. Formeln som används för beräkningen är (MV-1)*100/9 där
MV är det viktade medelvärdet för frågan.
NKI tas fram genom att först beräkna ett aggregerat index på de tre avslutande frågorna på motsvarande
sett som kvalitetsfaktorerna beräknas. NKI sätts sedan till medelvärdet av de tre indexen.
Den statistiska metod som används för att skapa effektmåttet är en så kallad viktad multivariat
regressionsanalys.
För att kunna skapa väl underbyggda effektmått för varje kommun behövs ett tillräckligt stort statistiskt
underlag. Gränsen för att generera modeller för respektive kommun/myndighetsområde är därför satt till
50 enkätsvar. Även om en kommun/myndighetsområde erhållit 50 svar är det inte säkert att det varit
möjligt att ta fram effektmått då det kan ha förekommit ett så kallat internt/partiellt bortfall (det vill säga
alla respondenter har inte besvarat samtliga frågor), vilket kan göra att antalet svar som kan användas
för att bygga upp modellen i realiteten blir färre än 50. För att ingå i regressionsbasen krävs det att man
besvarat helhetsfrågorna för alla serviceområden samt de tre avslutande frågorna. Effektmått tas inte
heller fram om förklaringsgraden blir för låg (R2 mindre än 0,8).
Analysmodellen består av olika nivåer som varje gång innehåller ett antal oberoende variabler X som
antas påverka en beroende variabel Y. På högsta nivån är den beroende variabeln NKI, och de oberoende
variablerna de faktiska totalbetygen för de olika serviceområdena. NKI är här en latent variabel skapad av
tre övergripande totalbetygsfrågor (helhetsbetyg, uppfyller förväntningar, hur nära ideal förvaltning).
Regressionsmodellen ger således varje fråga en vikt som anger dess påverkan på NKI. Vikterna tas fram
med hjälp av minsta kvadratmetoden. På nästa nivå genomförs därefter en ny regressionsanalys där den
beroende variabeln denna gång är det totala betyget för det i den första analysen mest prioriterade
serviceområdet, och de oberoende variablerna är då detaljfrågorna för just detta serviceområde. På så
sätt skapas ett optimalt sätt att delge kommunen/förvaltningen vilken detaljfråga som bör prioriteras för
att i slutändan NKI ska ökas, kort sagt vilken förändring på detaljnivå som ger störst effekt på NKI.
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Lindesbergs kommun –
myndighetsutövning företag
Uppföljning av kommunens service (NKI)
Mätperiod ärenden: 2015 (helår)

1

Innehåll
 Sammanfattning och Markörs rekommendationer
 Om undersökningen

 Resultat företag Lindesbergs kommun











Totalt
Brandtillsyn
Bygglov
Markupplåtelse
Miljö-/hälsoskydd
Livsmedelskontroll
Serveringstillstånd

8
43
64
80
92
108
128

Bilaga 1. Modellbeskrivning
Bilaga 2. Enkät 2015
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Sammanfattning – Företag övergripande


Övergripande resultat
 Svarsfrekvensen uppgår i undersökningen totalt till 52 % vilket är att betrakta som
relativt lågt för att generalisera resultatet till samtliga företag. Det är dock en tydlig
indikation och tillräckligt för att ta beslut om åtgärder och sätta upp mål.





Lindesbergs kommuns NKI för företag uppgår till 73 vilket är ett mycket bra resultat.
Resultatet visar också på en positiv trend för NKI över tid (2014: 63)



Högst omdömen ges bemötandet med index 80, dock ligger samtliga serviceområden
samlade med ett index på mellan 70-80. Samtliga serviceområden har utvecklats
positivt sedan 2014.



Sett till myndighetsområden ges brandtillsyn högst betyg (82) medan bygglov (50) ges
klart lägst. brandtillsyn är det område som utvecklats mest positivt.

Skillnader sett till profil på de svarande/bakgrundsfrågor
 Det finns betydande och signifikanta skillnader sett till kön, bransch, ärendets utfall,
innehåll i information om avgift och avgiftens rimlighet. Skillnaderna bör beaktas i
åtgärdsarbetet och kommenteras i Markörs rekommendation.
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Rekommendationer – Företag övergripande


Markörs rekommendationer bygger på dels det övergripande resultatet och dels
den sambandsanalys som görs för att identifiera vilka frågeområden och vilka
enskilda frågor som har en stor påverkan på nöjdheten och därmed bör
prioriteras.


Prioriterade serviceområden bör baserat på upplevelse och betydelse för nöjdheten vara framför allt
effektiviteten, dock har även rättssäkerhet en stor påverkan på NKI.



Enskilda frågor inom dessa områden med stor betydelse är framför allt tiden för handläggningen av
ärendet och förmågan att förstå kundernas problem.



Även inom andra serviceområden finns enskilda frågor som har en central betydelse för NKI och
därmed också kan vara en del i åtgärdsarbetet, dessa är framför allt hur det informeras om lagar och
regler, möjligheten att träffa rätt person, engagemang/lyhördhet samt motivering till beslut.



Skillnaden mellan olika undergrupper av företag är värt att reflektera över (branscher, antal anställda)
i åtgärdsarbetet för att öka möjligheten att rikta insatser mer träffsäkert.



Informationen om avgiften innan uppstart är viktig och behöver vara så fullständig som möjligt.
Avgiftens rimlighet har också en stark koppling till NKI vilket också stärker betydelsen av information
om innehåll, lagstiftning, upplägg mm



Det är intressant att notera att de som får negativa besked/avslag i år ger klart högre omdömen än
vad samma grupp gjort tidigare. Detta innebär också att skillnaden i NKI sett till hur ärendet faller ut
har minskat betydligt.
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Om undersökningen
Bakgrund och syfte




Syftet med undersökningen är övergripande att följa upp hur kommunens service utvecklas i termer av
kundupplevd kvalitet.
Undersökningen är ett redskap för kvalitetsutveckling och resultatet ger tydliga indikationer på vad
kommunen behöver fokusera på för att öka kundnöjdheten.
Denna rapport är en övergripande sammanställning av det sammanvägda resultatet för Lindesbergs
kommun och fokus är att ge en övergripande bild för kommande gemensamma prioriteringar.

Genomförande


Urvalet för undersökningen har i sin helhet tillhandahållits av Lindesbergs kommun och utgörs av privata
företag som haft ett myndighetsärende på kommunen under 2015.
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Om undersökningen
Myndighetsområden som följs upp i
undersökningen







Bygglov (ansökningar om bygglov, marklov, rivningslov,
tidsbegränsade lov, säsongslov, förhandsbesked och
anmälanpliktiga åtgärder enligt Plan- och
byggförordningen.)
Markupplåtelser (tillfällig upplåtelse av kommunens
mark för t ex försäljning, uteservering etc.
Markförsäljning och arrenden ingår inte.)
Miljö- och hälsoskydd samt Livsmedelskontroll separat
(denna kategori innehåller en rad olika typer av ärenden
som gäller tillsyn eller kontroll mot verksamhet och
anläggningar inom samtliga lagstiftningsområden som
miljö- och hälsoskyddet omfattar.)
Serveringstillstånd (nyansökningar, ägarskiften och
utredning av ev. brister enligt alkohollagen samt löpande
tillsyn i form av oanmälda besök. Stadigvarande och
tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten.)

Serviceområden (övergripande
faktorer (totalt och inom varje
myndighetsområde) som
sammanfattar kundernas upplevelse
av kommunens service)
•
•
•
•
•
•
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Tillgänglighet
Information
Bemötande
Kompetens
Rättssäkerhet
Effektivitet
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Svarsfrekvens totalt och per myndighetsområde

Myndighetsområde
Brandtillsyn
Bygglov
Markupplåtelse
Miljö- och hälsoskydd
Livsmedelskontroll
Serveringstillstånd
Totalt

Antal
ärenden
67
49
34
53
91
52
346

Fördelning av
ärenden
Urval netto
19%
49
14%
26
10%
22
15%
25
26%
47
15%
21
100%
190
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Antal svar
25
16
11
15
22
10
99

Svarsfrekvens
51%
62%
50%
60%
47%
48%
52%
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Resultat – Lindesbergs kommun företag
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Serviceområden
73
63

NKI

58
69
70

63

Information

59
70
76
67

Tillgänglighet

63
72

2015
80

2014

74

Bemötande

66

2012

76

Servicefaktorer

Samtliga kommuner

74
70

Kompetens

62
72
73
69

Rättssäkerhet

60
71

73
69

Effektivitet

64
70
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Myndighetsområden
73
63

Totalt

58
69
82

67
65

Brandtillsyn

77
50
55

Bygglov

61

2015
67

2014

58

Markupplåtelse

48

2012

68

Samtliga kommuner
74

65

Miljö- och hälsoskydd

56
67
79

Livsmedelskontroll
72

78
70

Serveringstillstånd

62
75
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NKI och Index
73
50

NKI

67

82

74

79
78

70
58
57

Information

82

70

75

69

76
57

Tillgänglighet

63

84

Totalt

75

82

88

80
60

Bemötande

72

92
87

74
46

Kompetens

90

73
78

61

83

71

81

73
73
42

Effektivitet
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50

60
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Livsmedelskontroll

83

73

Rättssäkerhet

Miljö- och hälsoskydd
Serveringstillstånd

62

56

Bygglov
Markupplåtelse

81

74

Servicefaktorer

Brandtillsyn

70

70

86
82
80

80

90

100
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Samtliga frågors svarsfördelning
Hur nöjd är du med...
Missnöjd (1-4)
Information
12
33
... hur vi informerade om de lagar och regler som gäller för ditt ärende?
... hur vi informerade om processen och rutinerna för ditt ärende?
13
33
... hur vi informerade om vad som förväntades av dig?
12
36
... hur vi informerade om möjligheten att överklaga beslut?
23
29
... vår skriftliga information?
6
31
... informationen på vår webbplats?
11
30
... totalt sett med informationen?
7
32
Tillgänglighet
8
27
... möjligheten att komma i kontakt med rätt person (er) på telefon?
5
22
... möjligheten att komma i kontakt med rätt person (er) på e-post?
9
20
... möjligheten att få träffa rätt person (er)?
26
... möjligheten att direkt hämta blanketter och informationsmaterial på hemsidan?9
13
30
... möjligheten att använda e-tjänster för ditt ärende?
... totalt sett med tillgängligheten?
5
32
Bemötande
3
20
... vår attityd mot dig?
8
18
... vårt engagemang i ditt ärende?
9
20
... vårt sätt att kommunicera med dig?
9
24
... den lyhördhet som vi visade?
8
17
... totalt sett med bemötandet?
Kompetens
9
15
... vår kunskap om lagar och regler?
9
23
... vår kunskap om ämnesområdet?
18
20
... vår kunskap om företagens villkor och förutsättningar?
14
27
... vår förmåga att förstå dina problem?
13
25
... vår förmåga att ge råd och vägledning?
... totalt sett med kompetensen?
10
20
Rättssäkerhet
14
32
... tydligheten i de lagar och regler som gäller för ditt ärende?
15
19
... det sätt som vi motiverade våra ställningstaganden/beslut?
9
29
... möjligheterna att framföra klagomål och lämna synpunkter?
13
24
... totalt sett med rättssäkerheten?
Effektivitet
17
19
... tiden för handläggningen av ditt ärende?
11
20
... förmågan att hålla överenskomna tidsramar?
9
23
... rutinerna kring handläggningen av ditt ärende?
12
24
... totalt sett med effektiviteten?
Helheten
Hur nöjd var du med förvaltningen i sin helhet?
10
24
Hur väl uppfyllde förvaltningen dina förväntningar?
9
19
Tänk dig en perfekt förvaltning. Hur nära ett sådant ideal kom förvaltningen?
10
33
0

25
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(5-7)

Nöjd (8-10)
55
54
52
47
62
59
60

Medel
7,3
7,2
7,2
6,6
7,6
7,4
7,3
7,7
8,2
8,0
7,8
7,3
7,9

25
44
32
46
66
14

77
74
71
67
75

8,5
8,2
8,1
8,0
8,2

4
11
6
9
2

76
69
62
59
62
70

8,1
7,8
7,3
7,3
7,5
7,7

25
20
35
20
17
8

7,2
7,6
7,7
7,6

18
22
30
18

65
70
67
64

7,4
7,9
7,7
7,6

9
27
17
5

66
72

7,7
7,9
7,2

7
14
9

65
73
71
65
57
63

54
66
62
63

56

50

Vet ej
15
19
22
40
21
53
5

75

100
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Effektmått och förklaringsgrad

2

Förklaringsgrad (R ):
Information

Effektmåtten visar i vilken utsträckning respektive
serviceområde påverkar det totala NKI-värdet. För att
effektmått ska beräknas krävs att minst 50 företagare svarat
på serviceområdenas totalfrågor samt de tre NKI-frågorna.
Se bilaga ett för en mer detaljerad beskrivning av hur
effektmåtten räknas fram.

0,92
0,32

Tillgänglihet

0,02

Bemötande

0,71

Kompetens

0,32

Rättssäkerhet

1,18

Effektivitet

2,02

NKI

Låga effektmått uppstår när företagarnas betygsättning för
ett serviceområde avviker från deras betygsättning av de tre
NKI-frågorna (det övergripande NKI-resultatet). Man kan då
anta att detta serviceområde är mindre viktigt för
företagarnas helhetsintryck. Ett effektmått på noll innebär
dock inte att serviceområdet är helt oviktigt, utan snarare att
något eller några andra serviceområden har tillmätts väldigt
stor betydelse för det övergripande NKI-resultatet och att
företagarna är tillfreds med nivån som serviceområdet ligger
på för tillfället.
R2 är ett mått på i vilken grad frågorna under respektive
serviceområde förklarar det övergripande NKI-värdet. Det
genomsnittliga R2-värdet för Lindesbergs kommun är 0,92,
vilket är en mycket hög förklaringsgrad. Ett lägre R2 indikerar
att det finns faktorer eller omständigheter som påverkar NKIvärdet som inte har täckts in av enkätens frågor. Exempelvis
en negativ debatt om kommunen i lokala media som inte har
något med servicen i myndighetsutövningen att göra.
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Prioriteringsmatris
100

Vårda

Bevaka

I prioriteringsmatrisen delas de sex
serviceområdena in i fyra olika kategorier
baserade på betygsindex och effektmått
enligt följande:

Högt resultat

Vårda – Serviceområden inom denna
kategori upplevs som viktiga, och har också
fått ett bra betyg. Detta resultat bör
bibehållas och om effektmåttet är högt även
förbättras.

90

80

Bemötande

Tillgänglighet
Kompetens

Betyg

Effektivitet

Rättssäkerhet
70
Information

60

Lågt resultat

Lägre prioritet

50
0,00

Låg prioritet

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

Korrelation
Medianbetyg och mediankorrelation, Lindesbergs kommun

Prioritera – Serviceområden inom denna
kategori är av stor vikt att förbättra. De har
hög inverkan på det totala NKI-värdet
samtidigt som företagarna satt
förhållandevis låga betyg.

Lägre prioritet – Serviceområden med låga
betyg, men med lägre påverkan på det
totala NKI-värdet. Förbättringar kan vara
Prioritera
önskvärda, men är inte lika viktiga som
2,25
2,50 serviceområden inom kategorin ”Prioritera”
Hög prioritet
.
Bevaka – Serviceområden inom denna
kategori kräver i dagsläget ingen direkt
åtgärd, då prestationen är relativt god
samtidigt som det finns viktigare områden
att prioritera.
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Prioritering inom serviceområde
Fråga
Information
... hur vi informerade om de lagar och regler som gäller för ditt ärende?
... vår skriftliga information?
... informationen på vår webbplats?
... hur vi informerade om möjligheten att överklaga beslut?
... hur vi informerade om vad som förväntades av dig?
... hur vi informerade om processen och rutinerna för ditt ärende?
Tillgänglighet
... möjligheten att komma i kontakt med rätt person (er) på e-post?
... möjligheten att direkt hämta blanketter och informationsmaterial på hemsidan?
... möjligheten att få träffa rätt person (er)?
... möjligheten att komma i kontakt med rätt person (er) på telefon?
... möjligheten att använda e-tjänster för ditt ärende?
Bemötande
... vår attityd mot dig?
... vårt engagemang i ditt ärende?
... den lyhördhet som vi visade?
... vårt sätt att kommunicera med dig?
Kompetens
... vår kunskap om lagar och regler?
... vår förmåga att ge råd och vägledning?
... vår kunskap om ämnesområdet?
... vår kunskap om företagens villkor och förutsättningar?
... vår förmåga att förstå dina problem?
Rättssäkerhet
... det sätt som vi motiverade våra ställningstaganden/beslut?
... möjligheterna att framföra klagomål och lämna synpunkter?
... tydligheten i de lagar och regler som gäller för ditt ärende?
Effektivitet
... rutinerna kring handläggningen av ditt ärende?
... förmågan att hålla överenskomna tidsramar?
... tiden för handläggningen av ditt ärende?

Betyg

Effekt

7,3
7,6
7,4
6,6
7,2
7,2

2,4
1,4
1,3
0,6
0,4
0,0

8,2
7,8
8,0
7,7
7,3

1,3
0,3
0,3
2,4
0,8

8,5
8,2
8,0
8,1

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

8,1
7,5
7,8
7,3
7,3

2,7
1,0
0,0
0,5
1,4

7,6
7,7
7,2

3,2
1,2
0,3

7,7
7,9
7,4

3,2
0,2
1,6
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Åtgärdslistan syftar till att komplettera
prioriteringsmatrisen och visar vilka enskilda
frågor inom varje serviceområde som har
störst betydelse för kundupplevelsen.
Kategorierna gäller även här

Vårda – frågor inom denna kategori upplevs
som viktiga, och har också fått ett bra betyg.
Detta resultat bör bibehållas och om
effektmåttet är högt även förbättras.
Prioritera – frågor inom denna kategori är av
stor vikt att förbättra. De har hög inverkan
på det totala NKI-värdet samtidigt som
företagarna satt förhållandevis låga betyg.
Lägre prioritet – frågor med låga betyg, men
med lägre påverkan på det totala NKIvärdet. Förbättringar kan vara önskvärda,
men är inte lika viktiga som frågor inom
kategorin ”Prioritera”
.
Bevaka – frågor inom denna kategori kräver
i dagsläget ingen direkt åtgärd, då
prestationen är relativt god samtidigt som
det finns viktigare områden att prioritera.
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Resultat – NKI bakgrundsfakta
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NKI - Kön
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NKI - Kön
71
83
50

Man

64
73
74

Totalt
Brandtillsyn

78

Bygglov
Markupplåtelse

Miljö- och hälsoskydd
80

Livsmedelskontroll
Serveringstillstånd
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NKI - Ålder
-24 år

73

25-34 år

73

35-44 år
2015

69

2014

45-54 år

2012
76

55-64 år

65 år -

Vill ej uppge
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NKI - Ålder
-24 år

73

25-34 år

73

35-44 år

Totalt
Brandtillsyn
69

Bygglov

81

45-54 år

Markupplåtelse
76

Miljö- och hälsoskydd

76

Livsmedelskontroll
Serveringstillstånd
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65 år -
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NKI - Branschtillhörighet
100
90
80

86
75

70

75

73
66
62

65

74

72

64
58

60

51

48

50

48

49

40

2015
2014

30

2012

20
10
0
Jordbruk

Industri

Fördelning branschtillhörighet
2015
2%
28%
2014
6%
17%
2012
5%
16%

Transport och
magasinering

Handel

1%
2%
7%

12%
10%
14%

Hotell,
Skola, vård och Företagstjänster
restaurang och
omsorg
underhållning

37%
36%
38%
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5%
4%
7%

2%
2%
1%

Övrigt

13%
22%
13%
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NKI - Branschtillhörighet
Jordbruk
66

Industri

82
73

Transport och magasinering
Totalt
86

Handel

Brandtillsyn
Bygglov
Markupplåtelse

75

Miljö- och hälsoskydd

Hotell, restaurang och
underhållning
75

Livsmedelskontroll

82

Serveringstillstånd
Skola, vård och omsorg

Företagstjänster
74

Övrigt

0

10

20

30

40

50

60

Lindesbergs kommun 2015

70

80

90
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NKI - Antal anställda
100
90
80

73

73

72

71
67

70
60

60

59
55

58

56

52

50
40

2015
2014

30

2012

20
10
0
0

1-5

6-10

11-50

51-100

101 eller fler
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NKI - Avgiftens rimlighet
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Resultat – Bakgrundsfakta
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Resultat – Brandtillsyn
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Sammanfattning – Brandtillsyn


Övergripande resultat
 NKI brandtillsyn uppgår till 82 vilket är ett mycket högt resultat. Resultatet visar en
mycket positiv utveckling sedan 2014.





Högst omdömen ges bemötande och lägst ges till information, samtliga
serviceområden har ett index mellan 82-92. Samtliga serviceområden har utvecklats
positivt sedan 2014.

Skillnader sett till profil på de svarande/bakgrundsfrågor
 Skillnader kan noteras i diagrammen. Det låga antalet svar inom området medför dock
stor osäkerhet i dessa siffror.
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Rekommendationer – Brandtillsyn


Markörs rekommendationer bygger på dels resultatet för brandtillsyn och dels
den för Lindesberg övergripande sambandsanalys som görs för att identifiera
vilka frågeområden och vilka enskilda frågor som har en stor påverkan på
nöjdheten och därmed bör prioriteras.


Prioriterade serviceområden bör baserat på upplevelse och betydelse för nöjdheten vara framför allt
tillgänglighet och det handlar då mer specifikt om e-tjänster, blanketter på webb och möjlighet att
komma i kontakt med rätt person via telefon. Att beakta är dock att det finns många svar som är vet
ej. Detta kan indikera ett lågt intresse.



Även inom andra serviceområden finns enskilda frågor med låga omdömen och koppling till NKI. Detta
handlar i brandtillsyns fall framför allt om information om överklagan samt tydlighet i lagar och
regler för ärendet.
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Resultat – Brandtillsyn - NKI bakgrundsfakta
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Brandtillsyn - NKI - Antal anställda
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Brandtillsyn - NKI - Tidigare kontakt i samma typ
av ärende
80

Ja, flera gånger

66
65

2015
2014

Ja, en gång

2012

84

Nej

63

0

10

20

30

40

50

Lindesbergs kommun 2015

60

70

80

90

100
59

Resultat – Brandtillsyn - Bakgrundsfakta
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Brandtillsyn - Bakgrundsfakta
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Resultat – Bygglov
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Sammanfattning – Bygglov


Övergripande resultat
 NKI bygglov uppgår till 50 vilket är ett lågt resultat. Resultatet visar även en
tillbakagång sedan 2014.





Högst omdömen ges bemötande och lägst ges till effektivitet, samtliga serviceområden
har ett index mellan 42-60. Undantaget information som ökar något så har samtliga
serviceområden utvecklats negativt sedan 2014, mest så kompetens.

Skillnader sett till profil på de svarande/bakgrundsfrågor
 Skillnader kan noteras i diagrammen. Det låga antalet svar inom området medför dock
stor osäkerhet i dessa siffror.
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Rekommendationer – Bygglov


Markörs rekommendationer bygger på dels resultatet för Bygglov och dels den
för Lindesberg övergripande sambandsanalys som görs för att identifiera vilka
frågeområden och vilka enskilda frågor som har en stor påverkan på nöjdheten
och därmed bör prioriteras.


Prioriterade serviceområden bör baserat på upplevelse och betydelse för nöjdheten vara framför allt
effektiviteten, dock har även kompetens en stor påverkan på NKI. Effektivitet ligger mycket lågt inom
bygglov och det handlar då mer specifikt om tiden för handläggningen, hålla överenskomna
tidsramar och de övergripande rutinerna för handläggningen.



Även inom andra serviceområden finns enskilda frågor med mycket låga omdömen och koppling till
NKI. Detta handlar i bygglovs fall framför allt om kunskap om företagens villkor samt förmågan att ge
råd och vägledning.
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Bygglov - Samtliga frågors svarsfördelning
Hur nöjd är du med...
Missnöjd (1-4)
(5-7)
Nöjd (8-10)
Information
15
69
15
... hur vi informerade om de lagar och regler som gäller för ditt ärende?
... hur vi informerade om processen och rutinerna för ditt ärende?
18
64
18
... hur vi informerade om vad som förväntades av dig?
17
58
25
... hur vi informerade om möjligheten att överklaga beslut?
14
43
43
... vår skriftliga information?
7
47
47
... informationen på vår webbplats?
10
70
20
... totalt sett med informationen?
13
56
31
Tillgänglighet
43
14
43
... möjligheten att komma i kontakt med rätt person (er) på telefon?
9
45
45
... möjligheten att komma i kontakt med rätt person (er) på e-post?
17
50
33
... möjligheten att få träffa rätt person (er)?
8
31
62
... möjligheten att direkt hämta blanketter och informationsmaterial på hemsidan?
17
50
33
... möjligheten att använda e-tjänster för ditt ärende?
... totalt sett med tillgängligheten?
20
53
27
Bemötande
7
47
47
... vår attityd mot dig?
29
29
43
... vårt engagemang i ditt ärende?
31
31
38
... vårt sätt att kommunicera med dig?
25
44
31
... den lyhördhet som vi visade?
19
38
44
... totalt sett med bemötandet?
Kompetens
33
22
44
... vår kunskap om lagar och regler?
18
55
27
... vår kunskap om ämnesområdet?
67
22
11
... vår kunskap om företagens villkor och förutsättningar?
50
29
21
... vår förmåga att förstå dina problem?
43
36
21
... vår förmåga att ge råd och vägledning?
... totalt sett med kompetensen?
38
44
19
Rättssäkerhet
23
46
31
... tydligheten i de lagar och regler som gäller för ditt ärende?
18
45
36
... det sätt som vi motiverade våra ställningstaganden/beslut?
18
55
27
... möjligheterna att framföra klagomål och lämna synpunkter?
25
42
33
... totalt sett med rättssäkerheten?
Effektivitet
56
31
13
... tiden för handläggningen av ditt ärende?
36
50
14
... förmågan att hålla överenskomna tidsramar?
20
67
13
... rutinerna kring handläggningen av ditt ärende?
38
50
13
... totalt sett med effektiviteten?
Helheten
Hur nöjd var du med förvaltningen i sin helhet?
33
53
13
Hur väl uppfyllde förvaltningen dina förväntningar?
29
36
36
Tänk dig en perfekt förvaltning. Hur nära ett sådant ideal kom förvaltningen?
38
56
6
0
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Resultat – bygglov - NKI bakgrundsfakta
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Bygglov - NKI - Ärendeutfall gällande
tillstånd/anmälan
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Bygglov - NKI - Huvudsakligt kontaktsätt
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Bygglov - NKI - I förväg informerad om vilka
tjänster som ingick i avgiften
Ja, fick fullständig information

Ja, fick viss information
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Bygglov - NKI - Erfarenhet av kommunal service
från annan kommun
Ja, från flera andra kommuner
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Bygglov - NKI - Tidigare kontakt i samma typ av
ärende
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2015
2014

Ja, en gång

2012

62

Nej

0

10

20

30

40

50

Lindesbergs kommun 2015

60

70

80

90

100
75

Resultat – Bygglov - Bakgrundsfakta
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Bygglov - Bakgrundsfakta
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Bygglov - Bakgrundsfakta
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Bygglov - Bakgrundsfakta
I förväg informerad om vilka
tjänster som ingick i avgiften
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Resultat – Markupplåtelse
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Sammanfattning – Markupplåtelse


Övergripande resultat
 NKI markupplåtelse uppgår till 67 vilket är ett gott resultat. Resultatet visar en viss
positiv utveckling sedan 2014.





Högst omdömen ges bemötande och lägst ges till information, samtliga
serviceområden har ett index mellan 57-72. Noterbart är effektivitet som har en
mycket kraftig ökning sedan 2014.

Skillnader sett till profil på de svarande/bakgrundsfrågor
 Skillnader kan noteras i diagrammen. Det låga antalet svar inom området medför dock
stor osäkerhet i dessa siffror.
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Rekommendationer – Markupplåtelse


Markörs rekommendationer bygger på dels resultatet för markupplåtelse och
dels den för Lindesberg övergripande sambandsanalys som görs för att identifiera
vilka frågeområden och vilka enskilda frågor som har en stor påverkan på
nöjdheten och därmed bör prioriteras.


Prioriterade serviceområden bör baserat på upplevelse och betydelse för nöjdheten vara framför allt
information, dock har även kompetens en stor påverkan på NKI. Det handlar då specifikt om
Information om överklagan, förväntningar på kund och information om lagar och regler.



Även inom andra serviceområden finns enskilda frågor med mycket låga omdömen och koppling till
NKI. Detta handlar framför allt om möjlighet att träffa rätt personer samt kunskap i ämnesområdet.
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Markupplåtelse - serviceområden
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Markupplåtelse - Samtliga frågors svarsfördelning
Hur nöjd är du med...
Medel
Missnöjd (1-4)
(5-7)
Nöjd (8-10)
Information
4,9
43
43
14
... hur vi informerade om de lagar och regler som gäller för ditt ärende?
5,3
... hur vi informerade om processen och rutinerna för ditt ärende?
38
38
25
4,6
... hur vi informerade om vad som förväntades av dig?
43
43
14
2,6
... hur vi informerade om möjligheten att överklaga beslut?
80
20
0
6,2
... vår skriftliga information?
33
22
44
6,5
... informationen på vår webbplats?
38
13
50
... totalt sett med informationen?
30
20
50
6,1
Tillgänglighet
13
50
38
6,6
... möjligheten att komma i kontakt med rätt person (er) på telefon?
6,7
22
33
44
... möjligheten att komma i kontakt med rätt person (er) på e-post?
5,0
57
14
29
... möjligheten att få träffa rätt person (er)?
7,1
20
60
... möjligheten att direkt hämta blanketter och informationsmaterial på hemsidan? 20
6,3
38
13
50
... möjligheten att använda e-tjänster för ditt ärende?
6,7
... totalt sett med tillgängligheten?
22
33
44
Bemötande
7,2
11
44
44
... vår attityd mot dig?
6,6
25
38
38
... vårt engagemang i ditt ärende?
6,6
33
22
44
... vårt sätt att kommunicera med dig?
38
25
38
6,4
... den lyhördhet som vi visade?
7,5
18
27
55
... totalt sett med bemötandet?
Kompetens
6,0
43
14
43
... vår kunskap om lagar och regler?
50
13
38
5,9
... vår kunskap om ämnesområdet?
6,0
43
14
43
... vår kunskap om företagens villkor och förutsättningar?
6,4
43
14
43
... vår förmåga att förstå dina problem?
6,1
43
14
43
... vår förmåga att ge råd och vägledning?
... totalt sett med kompetensen?
33
11
56
6,6
Rättssäkerhet
38
38
25
5,8
... tydligheten i de lagar och regler som gäller för ditt ärende?
6,6
30
30
40
... det sätt som vi motiverade våra ställningstaganden/beslut?
6,4
38
13
50
... möjligheterna att framföra klagomål och lämna synpunkter?
6,5
38
25
38
... totalt sett med rättssäkerheten?
Effektivitet
27
27
45
6,7
... tiden för handläggningen av ditt ärende?
7,3
11
44
44
... förmågan att hålla överenskomna tidsramar?
6,3
33
11
56
... rutinerna kring handläggningen av ditt ärende?
6,7
27
18
55
... totalt sett med effektiviteten?
Helheten
Hur nöjd var du med förvaltningen i sin helhet?
27
18
55
7,1
Hur väl uppfyllde förvaltningen dina förväntningar?
20
20
60
7,3
Tänk dig en perfekt förvaltning. Hur nära ett sådant ideal kom förvaltningen?
20
40
40
6,6
0

25
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Vet ej
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27
36
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9
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18
36
9
27
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18
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18
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27
0
18
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0
9
9
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Resultat – Markupplåtelse - NKI bakgrundsfakta
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Markupplåtelse - NKI - Ärendeutfall gällande
tillstånd/anmälan
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Resultat – Markupplåtelse - Bakgrundsfakta
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Markupplåtelse - Bakgrundsfakta
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Markupplåtelse - Bakgrundsfakta
100

Ärendeutfall gällande tillstånd/anmälan
89

80
60
%
40
20

11
0

0

Negativt

Vet ej

0
Positivt

Delvis
positivt

Huvudsakligt kontaktsätt
Telefon

18

E-post

36

Brev

18

Personligt möte

27

E-tjänst

0

Annat sätt

0

0

20

40

60

80

100

%

Lindesbergs kommun 2015

90

Markupplåtelse - Bakgrundsfakta
I förväg informerad om vilka
tjänster som ingick i avgiften
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Resultat – Miljö- och hälsoskydd
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Sammanfattning – Miljö- och hälsoskydd


Övergripande resultat
 NKI miljö- och hälsoskydd uppgår till 74 vilket är ett högt resultat. Resultatet visar en
viss positiv utveckling sedan 2014.



Högst omdömen ges bemötande och lägst ges till effektivitet och information, samtliga
serviceområden har ett index mellan 70-81. Undantaget effektivitet som tappar något
så har samtliga serviceområden utvecklats något positivt sedan 2014.
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Rekommendationer – Miljö- och hälsoskydd


Markörs rekommendationer bygger på dels resultatet för miljö- och hälsoskydd
och dels den för Lindesberg övergripande sambandsanalys som görs för att
identifiera vilka frågeområden och vilka enskilda frågor som har en stor påverkan
på nöjdheten och därmed bör prioriteras.


Prioriterade serviceområden bör baserat på upplevelse och betydelse för nöjdheten vara framför allt
effektiviteten, dock har även tillgänglighet en stor påverkan på NKI. Effektivitet ligger lågt inom miljöoch hälsoskydd och det handlar då mer specifikt om tiden för handläggningen, hålla överenskomna
tidsramar och de övergripande rutinerna för handläggningen.



Även inom andra serviceområden finns enskilda frågor med lägre omdömen och koppling till NKI.
Detta handlar framför allt om kunskap om förutsättningar och villkor för företag samt möjligheten
att träffa rätt personer.
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Miljö- och hälsoskydd - serviceområden
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Miljö- och hälsoskydd - Samtliga frågors
svarsfördelning
Hur nöjd är du med...
Missnöjd (1-4)
Information
7
40
... hur vi informerade om de lagar och regler som gäller för ditt ärende?
... hur vi informerade om processen och rutinerna för ditt ärende?
7
53
... hur vi informerade om vad som förväntades av dig?
8
62
... hur vi informerade om möjligheten att överklaga beslut?
38
... vår skriftliga information?
0
46
... informationen på vår webbplats?
0
40
... totalt sett med informationen?
0
40
Tillgänglighet
0
33
... möjligheten att komma i kontakt med rätt person (er) på telefon?
0
20
... möjligheten att komma i kontakt med rätt person (er) på e-post?
10
20
... möjligheten att få träffa rätt person (er)?
... möjligheten att direkt hämta blanketter och informationsmaterial på hemsidan? 17 0
20
40
... möjligheten att använda e-tjänster för ditt ärende?
... totalt sett med tillgängligheten?
0
40
Bemötande
0 13
... vår attityd mot dig?
0
23
... vårt engagemang i ditt ärende?
0
20
... vårt sätt att kommunicera med dig?
0
36
... den lyhördhet som vi visade?
0
20
... totalt sett med bemötandet?
Kompetens
0
45
... vår kunskap om lagar och regler?
0
50
... vår kunskap om ämnesområdet?
13
38
... vår kunskap om företagens villkor och förutsättningar?
0
58
... vår förmåga att förstå dina problem?
8
38
... vår förmåga att ge råd och vägledning?
... totalt sett med kompetensen?
0
43
Rättssäkerhet
0
55
... tydligheten i de lagar och regler som gäller för ditt ärende?
15
15
... det sätt som vi motiverade våra ställningstaganden/beslut?
0
57
... möjligheterna att framföra klagomål och lämna synpunkter?
0
36
... totalt sett med rättssäkerheten?
Effektivitet
20
33
... tiden för handläggningen av ditt ärende?
8
8
... förmågan att hålla överenskomna tidsramar?
8
15
... rutinerna kring handläggningen av ditt ärende?
13
27
... totalt sett med effektiviteten?
Helheten
Hur nöjd var du med förvaltningen i sin helhet?
0
36
Hur väl uppfyllde förvaltningen dina förväntningar?
0
31
Tänk dig en perfekt förvaltning. Hur nära ett sådant ideal kom förvaltningen? 0
33
0

25
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Nöjd (8-10)
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Resultat – Miljö- och hälsoskydd - NKI bakgrundsfakta
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Miljö- och hälsoskydd - NKI - Branschtillhörighet
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Miljö- och hälsoskydd - NKI - Ärendeutfall
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Miljö- och hälsoskydd - NKI - Tidigare kontakt i
samma typ av ärende
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Resultat – Miljö- och hälsoskydd - Bakgrundsfakta
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Miljö- och hälsoskydd - Bakgrundsfakta
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Miljö- och hälsoskydd - Bakgrundsfakta
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Miljö- och hälsoskydd - Bakgrundsfakta
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Resultat – Livsmedelskontroll
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Sammanfattning – Livsmedelskontroll


Övergripande resultat
 NKI livsmedelskontroll uppgår till 79 vilket är ett högt resultat.
 Högst omdömen ges bemötande och lägst ges till information, samtliga
serviceområden har ett index mellan 75-87.



Skillnader sett till profil på de svarande/bakgrundsfrågor
 Skillnader kan noteras i diagrammen. Det låga antalet svar inom området medför dock
stor osäkerhet i dessa siffror.
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Rekommendationer – Livsmedelskontroll


Markörs rekommendationer bygger på dels resultatet för livsmedelskontroll och
dels den för Lindesberg övergripande sambandsanalys som görs för att identifiera
vilka frågeområden och vilka enskilda frågor som har en stor påverkan på
nöjdheten och därmed bör prioriteras.


Prioriterade serviceområden bör baserat på upplevelse och betydelse för nöjdheten vara framför allt
rättssäkerhet och det handlar då mer specifikt om tydlighet i lagar och regler som gäller och
motivering av beslut.



Även inom andra serviceområden finns enskilda frågor med lägre omdömen och koppling till NKI.
Detta handlar framför allt om information gällande överklagan samt information om processer och
rutiner.



Informationen om avgiften innan uppstart är viktig och behöver vara så fullständig som möjligt.
Avgiftens rimlighet har också en stark koppling till NKI vilket också stärker betydelsen av information
om innehåll, lagstiftning, upplägg mm
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Livsmedelskontroll - serviceområden
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Livsmedelskontroll - Samtliga frågors
svarsfördelning
Hur nöjd är du med...
Missnöjd (1-4)
Information
10
35
... hur vi informerade om de lagar och regler som gäller för ditt ärende?
... hur vi informerade om processen och rutinerna för ditt ärende?
11
37
... hur vi informerade om vad som förväntades av dig?
6
28
... hur vi informerade om möjligheten att överklaga beslut?
15
31
... vår skriftliga information?
0
31
... informationen på vår webbplats?
0 14
... totalt sett med informationen?
0
38
Tillgänglighet
0
29
... möjligheten att komma i kontakt med rätt person (er) på telefon?
0
... möjligheten att komma i kontakt med rätt person (er) på e-post?
0 8
... möjligheten att få träffa rätt person (er)?
13
... möjligheten att direkt hämta blanketter och informationsmaterial på hemsidan?13
0
50
... möjligheten att använda e-tjänster för ditt ärende?
... totalt sett med tillgängligheten?
0
31
Bemötande
0
18
... vår attityd mot dig?
0
18
... vårt engagemang i ditt ärende?
0
23
... vårt sätt att kommunicera med dig?
0 14
... den lyhördhet som vi visade?
0 14
... totalt sett med bemötandet?
Kompetens
0 10
... vår kunskap om lagar och regler?
0 14
... vår kunskap om ämnesområdet?
6
24
... vår kunskap om företagens villkor och förutsättningar?
5
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... vår förmåga att förstå dina problem?
0
35
... vår förmåga att ge råd och vägledning?
... totalt sett med kompetensen?
0 14
Rättssäkerhet
16
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... tydligheten i de lagar och regler som gäller för ditt ärende?
12
24
... det sätt som vi motiverade våra ställningstaganden/beslut?
0 17
... möjligheterna att framföra klagomål och lämna synpunkter?
6
25
... totalt sett med rättssäkerheten?
Effektivitet
0
21
... tiden för handläggningen av ditt ärende?
0
30
... förmågan att hålla överenskomna tidsramar?
0
29
... rutinerna kring handläggningen av ditt ärende?
0
26
... totalt sett med effektiviteten?
Helheten
Hur nöjd var du med förvaltningen i sin helhet?
0
20
Hur väl uppfyllde förvaltningen dina förväntningar?
0 17
Tänk dig en perfekt förvaltning. Hur nära ett sådant ideal kom förvaltningen? 0
39
0
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Resultat – Livsmedelskontroll - NKI bakgrundsfakta
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Livsmedelskontroll - NKI - Branschtillhörighet
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Livsmedelskontroll - NKI - Antal anställda
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Livsmedelskontroll - NKI - Ärendeutfall gällande
tillstånd/anmälan
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Livsmedelskontroll - NKI - Ärendeutfall gällande
tillsyn
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Livsmedelskontroll - NKI - Huvudsakligt
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Livsmedelskontroll - NKI - I förväg informerad om
vilka tjänster som ingick i avgiften
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Livsmedelskontroll - NKI - Erfarenhet av
kommunal service från annan kommun
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Livsmedelskontroll - NKI - Tidigare kontakt i
samma typ av ärende
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Livsmedelskontroll - Bakgrundsfakta
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Livsmedelskontroll - Bakgrundsfakta
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Resultat – Serveringstillstånd
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Sammanfattning – Serveringstillstånd


Övergripande resultat
 NKI serveringstillstånd uppgår till 78 vilket är ett högt resultat. Resultatet visar en viss
positiv utveckling sedan 2014, skillnaden är dock inte signifikant.





Högst omdömen ges tillgänglighet och lägst ges till information, samtliga
serviceområden har ett index mellan 69-88. Serviceområdena har utvecklats något
olika positivt sedan 2014, några har stigit medan andra backar.

Skillnader sett till profil på de svarande/bakgrundsfrågor
 Skillnader kan noteras i diagrammen. Det låga antalet svar inom området medför dock
stor osäkerhet i dessa siffror.
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Rekommendationer – Serveringstillstånd


Markörs rekommendationer bygger på dels resultatet för serveringstillstånd och
dels den för Lindesberg övergripande sambandsanalys som görs för att identifiera
vilka frågeområden och vilka enskilda frågor som har en stor påverkan på
nöjdheten och därmed bör prioriteras.


Prioriterade serviceområden bör baserat på upplevelse och betydelse för nöjdheten vara framför allt
Information, dock har även kompetens en stor påverkan på NKI. Inom dessa områden är det mer
specifikt frågan om information om förväntningar på kunden, information på webbplats och
kunskapen kring företagens villkor.



Även inom andra serviceområden finns enskilda frågor med lägre omdömen och koppling till NKI.
Detta handlar i ert fall framför allt om möjlighet att framföra klagomål samt tydlighet i lagar och
regler.
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Serveringstillstånd - serviceområden
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Serveringstillstånd - Samtliga frågors
svarsfördelning
Hur nöjd är du med...
Missnöjd (1-4)
Information
14 0
... hur vi informerade om de lagar och regler som gäller för ditt ärende?
... hur vi informerade om processen och rutinerna för ditt ärende?
14 0
... hur vi informerade om vad som förväntades av dig?
14
29
... hur vi informerade om möjligheten att överklaga beslut?
17
33
... vår skriftliga information?
13
13
... informationen på vår webbplats?
13
25
... totalt sett med informationen?
11
11
Tillgänglighet
0 13
... möjligheten att komma i kontakt med rätt person (er) på telefon?
0 17
... möjligheten att komma i kontakt med rätt person (er) på e-post?
0 14
... möjligheten att få träffa rätt person (er)?
0
38
... möjligheten att direkt hämta blanketter och informationsmaterial på hemsidan?
0 14
... möjligheten att använda e-tjänster för ditt ärende?
... totalt sett med tillgängligheten?
0 11
Bemötande
11
11
... vår attityd mot dig?
13
13
... vårt engagemang i ditt ärende?
13
25
... vårt sätt att kommunicera med dig?
13
25
... den lyhördhet som vi visade?
22
11
... totalt sett med bemötandet?
Kompetens
14 0
... vår kunskap om lagar och regler?
14
14
... vår kunskap om ämnesområdet?
14
14
... vår kunskap om företagens villkor och förutsättningar?
14
14
... vår förmåga att förstå dina problem?
14
14
... vår förmåga att ge råd och vägledning?
... totalt sett med kompetensen?
13 0
Rättssäkerhet
13
13
... tydligheten i de lagar och regler som gäller för ditt ärende?
14 0
... det sätt som vi motiverade våra ställningstaganden/beslut?
13
25
... möjligheterna att framföra klagomål och lämna synpunkter?
22
0
... totalt sett med rättssäkerheten?
Effektivitet
11 0
... tiden för handläggningen av ditt ärende?
11 0
... förmågan att hålla överenskomna tidsramar?
11 0
... rutinerna kring handläggningen av ditt ärende?
10
10
... totalt sett med effektiviteten?
Helheten
Hur nöjd var du med förvaltningen i sin helhet?
11
11
Hur väl uppfyllde förvaltningen dina förväntningar?
11 0
Tänk dig en perfekt förvaltning. Hur nära ett sådant ideal kom förvaltningen?
11
11
0
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Resultat – Serveringstillstånd - NKI bakgrundsfakta
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Serveringstillstånd - NKI - Branschtillhörighet
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Serveringstillstånd - NKI - Antal anställda
100
90
80

75

70

67

60
50
40

2015
2014

30

2012

20
10
0
0

1-5

6-10

11-50

51-100

101 eller fler

78%
50%
80%

22%
33%
13%

0%
0%
7%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

Fördelning antal anställda
2015
2014
2012

0%
17%

Lindesbergs kommun 2015

136

Serveringstillstånd - NKI - Ärendeutfall gällande
tillstånd/anmälan
87

Positivt
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Delvis positivt
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Serveringstillstånd - NKI - Erfarenhet av
kommunal service från annan kommun
Ja, från flera andra kommuner

2015
2014

Ja, från en kommun
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Nej
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Resultat – Serveringstillstånd - Bakgrundsfakta
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Serveringstillstånd - Bakgrundsfakta
Kön

Ålder
100

Kvinna
10%

80
60
%

40

40

30

20
0
Man
90%

10

0

Jordbruk

0

Industri

0

Transport och magasinering

0

Handel

0

78

60
%

Hotell, restaurang och…

40
22

20
0

0

0

1-5

6-10

11-50

Vill ej
uppge

Bransch

100

0

10

-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65 år -

Antal anställda
80

10

0

0

100

Skola, vård och omsorg

0

Företagstjänster

0

Övrigt

0

0

51-100 101 eller
fler
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Serveringstillstånd - Bakgrundsfakta
100

Ärendeutfall gällande tillstånd/anmälan

Ärendeutfall gällande tillsyn

100

90

80

80

60

60
%
40

%
40

20
20

0

10
0

0

Negativt

Vet ej

0
Positivt

Delvis
positivt

0

0

0

Föreläggande
och/eller åtgärder
behövde vidtas

Varken föreläggande
eller åtgärder
behövde vidtas

Vet ej

Huvudsakligt kontaktsätt
Telefon

30

E-post

20

Brev

20

Personligt möte

20

E-tjänst

10

Annat sätt

0

0

20

40

60

80

100

%
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Serveringstillstånd - Bakgrundsfakta
I förväg informerad om vilka
tjänster som ingick i avgiften

100

Avgiftens rimlighet
100

80

80

60

60

50

%

%

40
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30
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20

20
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20
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10
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0

0
Ja, fick
fullständig
information

100

Ja, fick viss Nej, inte alls
information

0

0

Vet ej

Helt rimlig Ganska Varken Ganska
rimlig rimlig eller orimlig
orimlig

Erfarenhet av kommunal service från
annan kommun

Vet ej

Tidigare kontakt i samma typ av ärende
100
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80

60
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%

%
40
20

Helt
orimlig
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40
10

20
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0

0

0
Ja, från flera andra Ja, från en kommun
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Ja, flera gånger
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Bilaga 1 – Modellbeskrivning
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Bilaga 1. Modellbeskrivning (1/3)
 Enkätens frågor




 NKI




Frågorna har betygssatts med skalan 1 till 10, där 10 är det högsta betyget. I rapporten grupperas
andelen företagare som svarat 8–10 i en grupp (högt betyg), 5–7 i en grupp (mellanbetyg) samt de som
svarat 1–4 i en grupp (lågt betyg).
I diagrammen motsvarar de gröna fälten de företagare som har markerat 8-10 på skalan (högt betyg),
gula fält är andelen företagare som har markerat 5–7 (mellanbetyg) och röda fält är de företagare som
har markerat 1–4 (lågt betyg).
I figurer och tabeller visas även medelvärdet för frågeställningen samt andelen som svarat ”Vet ej” på
frågan. Andelar och medelvärden är beräknade endast för dem som har tagit ställning i frågan medan
andelen ”Vet ej” beräknas utifrån samtliga svar.
Nöjd-Kund-Index (NKI) är ett sammanfattande mått på hur nöjda företagen är totalt sett. Det är uppbyggt
av tre frågor från enkäten:
– Hur nöjd var Du med förvaltningen i sin helhet?
– Hur väl uppfyllde förvaltningen Dina förväntningar?
– Tänk Dig en perfekt förvaltning. Hur nära ett sådant ideal kom förvaltningen?

NKI är således ett mått på den totala nöjdheten i verksamheten. Det är ett index som är lämpligt att
använda för att göra jämförelser över tid. I analysmodellen är NKI en nödvändig variabel som hela
modellen kretsar kring. NKI redovisas på en skala från 0 till 100, där 100 är högsta betyg.
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Bilaga 1. Modellbeskrivning (2/3)








Kvalitetsfaktorer (serviceområden)
 Förutom NKI skapas sammanfattande mått för enkätens olika delområden, så kallade kvalitetsfaktorer.

Kvalitetsfaktorerna i denna undersökning är de sex serviceområdena. Dessa mäter hur nöjda
kunderna/företagen är med olika aspekter av verksamhetens tjänster och service. Serviceområdenas
betygsindex baseras på respondenternas (företagarnas) bedömning totalt sett av respektive delområde
(serviceområde).

Effektmått
 Effektmåttet visar hur stor effekt en förändring av serviceområdenas indexvärden har på den totala

nöjdheten hos företagarna. Det är alltså ett mått på sambandet mellan NKI och var och en av de
ingående serviceområdena. Effektmåtten tolkas på så sätt att om resultatet för ett serviceområde ökar
med X enheter så förväntas företagarnas totala nöjdhet öka med Y enheter, förutsatt att ingenting annat
ändras. I denna rapport är effektmåtten multiplicerade med fem. Det innebär att om ett serviceområde
får ett fem enheter högre index så förväntas NKI öka med effektmåttets storlek.

Prioriteringsmatris
 I prioriteringsmatrisen visas vilka serviceområden man vid ett förbättringsarbete får bäst utväxling av att

prioritera i nuläget. På prioriteringsmatrisens axlar visas dels prestation, dvs. kommunens
betygsindexresultat för varje serviceområde, och dels effekten på den totala nöjdheten (effektmåttet).
Effekten anger hur hög påverkan serviceområdena har på NKI. Linjerna i prioriteringsmatrisen placeras på
medianerna för betygsindexresultat och effektmått. Man bör alltid prioritera att förbättra de faktorer
som har relativt låga betyg och samtidigt har relativt höga effektmått.

Viktning
 Eftersom bortfallet för olika myndighetsområden kan vara olika stort så viktas svaren efter

myndighetsområde för att kommunens helhetsresultat ska bli så representativt som möjligt för
kommunens alla myndighetsområden samt jämförbart med andra kommuner. Det innebär att om en
kommun har lika många ärenden för till exempel bygglov som för serveringstillstånd, men dubbelt så
många svar för bygglovsärendena så kommer svaren för serveringstillstånd få dubbelt så hög vikt som
svaren för bygglov.
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Bilaga 1. Modellbeskrivning (3/3)


Framtagande av NKI, betygsindex och effektmått
 Kvalitetsfaktorerna beräknas genom att skala om de viktade medelbetygen (1-10) på helhetsfrågorna för







varje serviceområde till ett index med skalan 0 till 100. Basen för kvalitetsfaktorerna är de respondenter
som svarat 1-10 på respektive helhetsfråga. Formeln som används för beräkningen är (MV-1)*100/9 där
MV är det viktade medelvärdet för frågan.
NKI tas fram genom att först beräkna ett aggregerat index på de tre avslutande frågorna på motsvarande
sett som kvalitetsfaktorerna beräknas. NKI sätts sedan till medelvärdet av de tre indexen.
Den statistiska metod som används för att skapa effektmåttet är en så kallad viktad multivariat
regressionsanalys.
För att kunna skapa väl underbyggda effektmått för varje kommun behövs ett tillräckligt stort statistiskt
underlag. Gränsen för att generera modeller för respektive kommun/myndighetsområde är därför satt till
50 enkätsvar. Även om en kommun/myndighetsområde erhållit 50 svar är det inte säkert att det varit
möjligt att ta fram effektmått då det kan ha förekommit ett så kallat internt/partiellt bortfall (det vill säga
alla respondenter har inte besvarat samtliga frågor), vilket kan göra att antalet svar som kan användas
för att bygga upp modellen i realiteten blir färre än 50. För att ingå i regressionsbasen krävs det att man
besvarat helhetsfrågorna för alla serviceområden samt de tre avslutande frågorna. Effektmått tas inte
heller fram om förklaringsgraden blir för låg (R2 mindre än 0,8).
Analysmodellen består av olika nivåer som varje gång innehåller ett antal oberoende variabler X som
antas påverka en beroende variabel Y. På högsta nivån är den beroende variabeln NKI, och de oberoende
variablerna de faktiska totalbetygen för de olika serviceområdena. NKI är här en latent variabel skapad av
tre övergripande totalbetygsfrågor (helhetsbetyg, uppfyller förväntningar, hur nära ideal förvaltning).
Regressionsmodellen ger således varje fråga en vikt som anger dess påverkan på NKI. Vikterna tas fram
med hjälp av minsta kvadratmetoden. På nästa nivå genomförs därefter en ny regressionsanalys där den
beroende variabeln denna gång är det totala betyget för det i den första analysen mest prioriterade
serviceområdet, och de oberoende variablerna är då detaljfrågorna för just detta serviceområde. På så
sätt skapas ett optimalt sätt att delge kommunen/förvaltningen vilken detaljfråga som bör prioriteras för
att i slutändan NKI ska ökas, kort sagt vilken förändring på detaljnivå som ger störst effekt på NKI.
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Lindesbergs kommun –
myndighetsutövning övriga (ej privata
företag)
Uppföljning av kommunens service (NKI)
Mätperiod ärenden: 2015 (helår)

1

Innehåll
 Sammanfattning och Markörs rekommendationer
 Om undersökningen

 Resultat övriga (ej privata företag) Lindesbergs kommun










Totalt
Brandtillsyn
Bygglov
Markupplåtelse
Miljö-/hälsoskydd
Livsmedelskontroll

8
16
21
26
30
36

Bilaga 1. Modellbeskrivning
Bilaga 2. Enkät 2015
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Sammanfattning – övriga övergripande


Övergripande resultat
 Svarsfrekvensen uppgår i undersökningen totalt till 56 % vilket är att betrakta som
godtagbart för att generalisera resultatet till samtliga kunder.





Lindesbergs kommuns NKI för övriga uppgår till 66 vilket är ett ok resultat.
Högst omdömen ges bemötandet med index 73 och lägst ges effektivitet med index 65.
Sett till myndighetsområden ges bygglov klart lägst betyg (56) medan brandtillsyn
ligger på hela 82.
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Rekommendationer – övriga övergripande


Markörs rekommendationer bygger på dels det övergripande resultatet och dels
den sambandsanalys som görs för att identifiera vilka frågeområden och vilka
enskilda frågor som har en stor påverkan på nöjdheten och därmed bör
prioriteras.


Prioriterade serviceområden bör baserat på upplevelse och betydelse för nöjdheten vara framför allt
effektiviteten, dock har även kompetens en stor påverkan på NKI.



Enskilda frågor inom dessa områden med stor betydelse är framför allt tiden för handläggningen av
ärendet och förmågan att ge råd och vägledning.



Även inom andra serviceområden finns enskilda frågor som har en central betydelse för NKI och
därmed också kan vara en del i åtgärdsarbetet, dessa är framför allt information om processen av
ärendet, möjlighet att träffa rätt person samt möjlighet att framförs klagomål och lämna
synpunkter.
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Om undersökningen
Bakgrund och syfte




Syftet med undersökningen är övergripande att följa upp hur kommunens service utvecklas i termer av
kundupplevd kvalitet.
Undersökningen är ett redskap för kvalitetsutveckling och resultatet ger tydliga indikationer på vad
kommunen behöver fokusera på för att öka kundnöjdheten.
Denna rapport är en övergripande sammanställning av det resultatet för övriga (ej privata företag) för
Lindesbergs kommun och fokus är att ge en övergripande bild för kommande gemensamma
prioriteringar.

Genomförande


Urvalet för undersökningen har i sin helhet tillhandahållits av Lindesbergs kommun och utgörs av övriga
(andra än privata företag) som haft ett myndighetsärende på kommunen under 2015.
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Om undersökningen
Myndighetsområden som följs upp i
undersökningen







Bygglov (ansökningar om bygglov, marklov, rivningslov,
tidsbegränsade lov, säsongslov, förhandsbesked och
anmälanpliktiga åtgärder enligt Plan- och
byggförordningen.)
Markupplåtelser (tillfällig upplåtelse av kommunens
mark för t ex försäljning, uteservering etc.
Markförsäljning och arrenden ingår inte.)
Miljö- och hälsoskydd samt Livsmedelskontroll separat
(denna kategori innehåller en rad olika typer av ärenden
som gäller tillsyn eller kontroll mot verksamhet och
anläggningar inom samtliga lagstiftningsområden som
miljö- och hälsoskyddet omfattar.)
Serveringstillstånd (nyansökningar, ägarskiften och
utredning av ev. brister enligt alkohollagen samt löpande
tillsyn i form av oanmälda besök. Stadigvarande och
tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten.)

Serviceområden (övergripande
faktorer (totalt och inom varje
myndighetsområde) som
sammanfattar kundernas upplevelse
av kommunens service)
•
•
•
•
•
•
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Tillgänglighet
Information
Bemötande
Kompetens
Rättssäkerhet
Effektivitet

6

Svarsfrekvens totalt och per myndighetsområde

Myndighetsområde
Brandtillsyn
Bygglov
Markupplåtelse
Miljö- och hälsoskydd
Livsmedelskontroll
Serveringstillstånd
Totalt

Antal
ärenden
12
233
57
223
127
12
664

Fördelning av
ärenden
Urval netto
2%
11
35%
162
9%
36
34%
118
19%
74
2%
5
100%
406
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Antal svar
8
107
22
51
37
4
229

Svarsfrekvens
73%
66%
61%
43%
50%
80%
56%
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Resultat – Lindesbergs kommun övriga
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Serviceområden
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Myndighetsområden
66

Totalt

82

Brandtillsyn

56

Bygglov
2015
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NKI och Index
66
56

NKI

82

64

74

69
67
58

Information

79

65

74

70

72
64

Tillgänglighet

90

68

Totalt

81

76

Brandtillsyn

73
64

Bemötande

90

71
75

Markupplåtelse

79

Miljö- och hälsoskydd

Servicefaktorer
72
60

Kompetens

70
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71
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Serveringstillstånd

80

65
49

Livsmedelskontroll

86
76
78
75

61

70

Bygglov
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Samtliga frågors svarsfördelning
Hur nöjd är du med...
Missnöjd (1-4)
Information
18
32
... hur vi informerade om de lagar och regler som gäller för ditt ärende?
... hur vi informerade om processen och rutinerna för ditt ärende?
24
29
... hur vi informerade om vad som förväntades av dig?
20
32
... hur vi informerade om möjligheten att överklaga beslut?
21
34
... vår skriftliga information?
11
33
... informationen på vår webbplats?
19
42
... totalt sett med informationen?
12
39
Tillgänglighet
17
34
... möjligheten att komma i kontakt med rätt person (er) på telefon?
8
35
... möjligheten att komma i kontakt med rätt person (er) på e-post?
15
32
... möjligheten att få träffa rätt person (er)?
21
... möjligheten att direkt hämta blanketter och informationsmaterial på hemsidan?12
13
22
... möjligheten att använda e-tjänster för ditt ärende?
... totalt sett med tillgängligheten?
9
30
Bemötande
10
26
... vår attityd mot dig?
13
32
... vårt engagemang i ditt ärende?
12
36
... vårt sätt att kommunicera med dig?
12
36
... den lyhördhet som vi visade?
9
32
... totalt sett med bemötandet?
Kompetens
10
22
... vår kunskap om lagar och regler?
10
28
... vår kunskap om ämnesområdet?
19
39
... vår kunskap om företagens villkor och förutsättningar?
17
32
... vår förmåga att förstå dina problem?
20
30
... vår förmåga att ge råd och vägledning?
... totalt sett med kompetensen?
10
30
Rättssäkerhet
19
29
... tydligheten i de lagar och regler som gäller för ditt ärende?
16
26
... det sätt som vi motiverade våra ställningstaganden/beslut?
17
33
... möjligheterna att framföra klagomål och lämna synpunkter?
13
29
... totalt sett med rättssäkerheten?
Effektivitet
25
25
... tiden för handläggningen av ditt ärende?
20
26
... förmågan att hålla överenskomna tidsramar?
19
31
... rutinerna kring handläggningen av ditt ärende?
21
30
... totalt sett med effektiviteten?
Helheten
Hur nöjd var du med förvaltningen i sin helhet?
15
38
Hur väl uppfyllde förvaltningen dina förväntningar?
16
34
Tänk dig en perfekt förvaltning. Hur nära ett sådant ideal kom förvaltningen?
18
36
0

25
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(5-7)

Nöjd (8-10)
51
47
48
45
56
39
49

Medel
6,9
6,5
6,7
6,7
7,3
6,6
7,0
6,9
7,6
7,3
7,8
7,5
7,5

29
52
50
49
81
18

7,7
7,3
7,3
7,2
7,5

13
16
13
20
9

43
52
49
59

7,8
7,7
6,6
7,1
6,9
7,5

35
31
71
36
33
24

52
58
50
58

7,0
7,3
6,9
7,3

27
22
44
23

51
54
50
50

6,7
7,1
6,9
6,9

7
27
26
9

7,0
7,0
6,7

8
11
12

49
57
53
66
65
61
65
54
53
52
59
67
63

47
50
45

50

Vet ej
15
21
18
36
15
54
9

75

100
12

Effektmått och förklaringsgrad

2

Förklaringsgrad (R ):
Information

Effektmåtten visar i vilken utsträckning respektive
serviceområde påverkar det totala NKI-värdet. För att
effektmått ska beräknas krävs att minst 50 kunder svarat på
serviceområdenas totalfrågor samt de tre NKI-frågorna. Se
bilaga ett för en mer detaljerad beskrivning av hur
effektmåtten räknas fram.

0,91
0,16

Tillgänglihet

0,05

Bemötande

0,85

Kompetens

1,49

Rättssäkerhet

0,72

Effektivitet

1,82

NKI

Låga effektmått uppstår när kundernas betygsättning för ett
serviceområde avviker från deras betygsättning av de tre
NKI-frågorna (det övergripande NKI-resultatet). Man kan då
anta att detta serviceområde är mindre viktigt för kundernas
helhetsintryck. Ett effektmått på noll innebär dock inte att
serviceområdet är helt oviktigt, utan snarare att något eller
några andra serviceområden har tillmätts väldigt stor
betydelse för det övergripande NKI-resultatet och att
kunderna är tillfreds med nivån som serviceområdet ligger
på för tillfället.
R2 är ett mått på i vilken grad frågorna under respektive
serviceområde förklarar det övergripande NKI-värdet. Det
genomsnittliga R2-värdet för Lindesbergs kommun är 0,91,
vilket är en mycket hög förklaringsgrad. Ett lägre R2 indikerar
att det finns faktorer eller omständigheter som påverkar NKIvärdet som inte har täckts in av enkätens frågor. Exempelvis
en negativ debatt om kommunen i lokala media som inte har
något med servicen i myndighetsutövningen att göra.
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Prioriteringsmatris
100

Vårda

Bevaka

I prioriteringsmatrisen delas de sex
serviceområdena in i fyra olika kategorier
baserade på betygsindex och effektmått
enligt följande:

Högt resultat

Vårda – Serviceområden inom denna
kategori upplevs som viktiga, och har också
fått ett bra betyg. Detta resultat bör
bibehållas och om effektmåttet är högt även
förbättras.

90

80

Betyg

Bemötande

Tillgänglighet

Prioritera – Serviceområden inom denna
kategori är av stor vikt att förbättra. De har
hög inverkan på det totala NKI-värdet
samtidigt som kunderna satt förhållandevis
låga betyg.

Kompetens

Rättssäkerhet

70

Information
Effektivitet

60

Lågt resultat

Lägre prioritet

50
0,00

Låg prioritet

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

Korrelation
Medianbetyg och mediankorrelation, Lindesbergs kommun

Lägre prioritet – Serviceområden med låga
betyg, men med lägre påverkan på det
totala NKI-värdet. Förbättringar kan vara
Prioritera
önskvärda, men är inte lika viktiga som
2,25
2,50 serviceområden inom kategorin ”Prioritera”
Hög prioritet
.
Bevaka – Serviceområden inom denna
kategori kräver i dagsläget ingen direkt
åtgärd, då prestationen är relativt god
samtidigt som det finns viktigare områden
att prioritera.
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Prioritering inom serviceområde
Fråga
Information
... vår skriftliga information?
... hur vi informerade om de lagar och regler som gäller för ditt ärende?
... hur vi informerade om vad som förväntades av dig?
... hur vi informerade om möjligheten att överklaga beslut?
... hur vi informerade om processen och rutinerna för ditt ärende?
... informationen på vår webbplats?
Tillgänglighet
... möjligheten att använda e-tjänster för ditt ärende?
... möjligheten att komma i kontakt med rätt person (er) på e-post?
... möjligheten att direkt hämta blanketter och informationsmaterial på hemsidan?
... möjligheten att få träffa rätt person (er)?
... möjligheten att komma i kontakt med rätt person (er) på telefon?
Bemötande
... vår attityd mot dig?
... vårt sätt att kommunicera med dig?
... vårt engagemang i ditt ärende?
... den lyhördhet som vi visade?
Kompetens
... vår kunskap om lagar och regler?
... vår kunskap om ämnesområdet?
... vår förmåga att förstå dina problem?
... vår förmåga att ge råd och vägledning?
... vår kunskap om företagens villkor och förutsättningar?
Rättssäkerhet
... det sätt som vi motiverade våra ställningstaganden/beslut?
... tydligheten i de lagar och regler som gäller för ditt ärende?
... möjligheterna att framföra klagomål och lämna synpunkter?
Effektivitet
... rutinerna kring handläggningen av ditt ärende?
... förmågan att hålla överenskomna tidsramar?
... tiden för handläggningen av ditt ärende?

Betyg

Effekt

7,3
6,9
6,7
6,7
6,5
6,6

1,8
0,6
0,0
0,4
2,5
0,6

7,5
7,6
7,8
7,3
6,9

2,8
0,0
0,0
2,1
0,3

7,7
7,3
7,3
7,2

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

7,8
7,7
7,1
6,9
6,6

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

7,3
7,0
6,9

1,5
1,3
2,3

6,9
7,1
6,7

1,7
0,4
2,8
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Åtgärdslistan syftar till att komplettera
prioriteringsmatrisen och visar vilka enskilda
frågor inom varje serviceområde som har
störst betydelse för kundupplevelsen.
Kategorierna gäller även här

Vårda – frågor inom denna kategori upplevs
som viktiga, och har också fått ett bra betyg.
Detta resultat bör bibehållas och om
effektmåttet är högt även förbättras.
Prioritera – frågor inom denna kategori är av
stor vikt att förbättra. De har hög inverkan
på det totala NKI-värdet samtidigt som
kunderna satt förhållandevis låga betyg.
Lägre prioritet – frågor med låga betyg, men
med lägre påverkan på det totala NKIvärdet. Förbättringar kan vara önskvärda,
men är inte lika viktiga som frågor inom
kategorin ”Prioritera”
.
Bevaka – frågor inom denna kategori kräver
i dagsläget ingen direkt åtgärd, då
prestationen är relativt god samtidigt som
det finns viktigare områden att prioritera.
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Resultat – Brandtillsyn
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Sammanfattning – Brandtillsyn


Övergripande resultat
 NKI brandtillsyn uppgår till 82 vilket är ett mycket högt resultat.
 Högst omdömen ges tillgänglighet och bemötande och lägst ges till information,
samtliga serviceområden har ett index mellan 79-90.



Skillnader sett till profil på de svarande/bakgrundsfrågor
 Skillnader kan noteras i diagrammen. Det låga antalet svar inom området medför dock
stor osäkerhet i dessa siffror.
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Rekommendationer – Brandtillsyn


Markörs rekommendationer bygger på dels resultatet för brandtillsyn och dels
den för Lindesberg övergripande sambandsanalys som görs för att identifiera
vilka frågeområden och vilka enskilda frågor som har en stor påverkan på
nöjdheten och därmed bör prioriteras.


Prioriterade serviceområden bör baserat på upplevelse och betydelse för nöjdheten vara framför allt
information, dock har även rättssäkerhet en stor påverkan på NKI. Det handlar då mer specifikt om
information om överklagan, information om lagar och regler och tydlighet i lagar och regler för ditt
ärende.



Även inom andra serviceområden finns enskilda frågor med lägre omdömen och koppling till NKI.
Detta handlar i brandtillsyns fall framför allt om förmågan att förstå kundens problem samt
motivering till beslut.



Informationen om avgiften innan uppstart är viktig och behöver vara så fullständig som möjligt.
Avgiftens rimlighet har också en stark koppling till NKI vilket också stärker betydelsen av information
om innehåll, lagstiftning, upplägg mm
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Brandtillsyn - serviceområden
82

NKI

79

Information

90

Tillgänglighet
2015

90

2014

Bemötande

2012
Servicefaktorer
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Kompetens

80
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89
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Brandtillsyn - Samtliga frågors svarsfördelning
Hur nöjd är du med...
Missnöjd (1-4)
(5-7)
Nöjd (8-10)
Information
17
50
33
... hur vi informerade om de lagar och regler som gäller för ditt ärende?
... hur vi informerade om processen och rutinerna för ditt ärende?
14
43
43
... hur vi informerade om vad som förväntades av dig?
14
29
57
... hur vi informerade om möjligheten att överklaga beslut?
40
60
... vår skriftliga information?
17
33
50
... informationen på vår webbplats?
50
0
50
... totalt sett med informationen?
0
43
57
Tillgänglighet
0
29
71
... möjligheten att komma i kontakt med rätt person (er) på telefon?
0
67
33
... möjligheten att komma i kontakt med rätt person (er) på e-post?
0 13
88
... möjligheten att få träffa rätt person (er)?
0
50
50
... möjligheten att direkt hämta blanketter och informationsmaterial på hemsidan?
0
100
... möjligheten att använda e-tjänster för ditt ärende?
... totalt sett med tillgängligheten?
0 13
88
Bemötande
0 14
86
... vår attityd mot dig?
0 14
86
... vårt engagemang i ditt ärende?
0 14
86
... vårt sätt att kommunicera med dig?
0
29
71
... den lyhördhet som vi visade?
0 14
86
... totalt sett med bemötandet?
Kompetens
0
25
75
... vår kunskap om lagar och regler?
0
29
71
... vår kunskap om ämnesområdet?
0
50
50
... vår kunskap om företagens villkor och förutsättningar?
0
60
40
... vår förmåga att förstå dina problem?
0
29
71
... vår förmåga att ge råd och vägledning?
... totalt sett med kompetensen?
0
43
57
Rättssäkerhet
17
33
50
... tydligheten i de lagar och regler som gäller för ditt ärende?
0
57
43
... det sätt som vi motiverade våra ställningstaganden/beslut?
0
33
67
... möjligheterna att framföra klagomål och lämna synpunkter?
0
33
67
... totalt sett med rättssäkerheten?
Effektivitet
0
100
... tiden för handläggningen av ditt ärende?
0
100
... förmågan att hålla överenskomna tidsramar?
0
29
71
... rutinerna kring handläggningen av ditt ärende?
0 13
88
... totalt sett med effektiviteten?
Helheten
Hur nöjd var du med förvaltningen i sin helhet?
0
29
71
Hur väl uppfyllde förvaltningen dina förväntningar?
0
33
67
Tänk dig en perfekt förvaltning. Hur nära ett sådant ideal kom förvaltningen?
17
17
67
0

25
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50

75

Medel
6,3
7,3
7,7
4,6
0
7,8
5,0
8,1

0

Vet ej
25
13
13
38
25
75
13

8,6
7,3
9,0
7,5
6,0
9,1

13
63
0
50
88
0

9,4
9,3
9,1
8,9
9,1

13
13
13
13
13

8,3
8,9
7,8
7,4
8,6
8,7

50
13
50
38
13
13

7,3
7,6
9,0
8,2

25
13
63
25

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

25
13
13
0

8,6
8,5
8,2

13
25
25

100
20

Resultat – Bygglov
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Sammanfattning – Bygglov


Övergripande resultat
 NKI bygglov uppgår till 56 vilket är ett lågt resultat.
 Högst omdömen ges tillgänglighet och bemötande och lägst ges till effektivitet,
samtliga serviceområden har ett index mellan 49-64.
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Rekommendationer – Bygglov


Markörs rekommendationer bygger på dels resultatet för Bygglov och dels den
för Lindesberg övergripande sambandsanalys som görs för att identifiera vilka
frågeområden och vilka enskilda frågor som har en stor påverkan på nöjdheten
och därmed bör prioriteras.


Prioriterade serviceområden bör baserat på upplevelse och betydelse för nöjdheten vara framför allt
effektiviteten. Effektivitet ligger mycket lågt inom bygglov och det handlar då mer specifikt om tiden
för handläggningen, hålla överenskomna tidsramar och de övergripande rutinerna för
handläggningen.



Även inom andra serviceområden finns enskilda frågor med mycket låga omdömen och koppling till
NKI. Detta handlar i bygglovs fall framför allt om Information om processerna samt vad som
förväntades av kunden.



Informationen om avgiften innan uppstart är viktig och behöver vara så fullständig som möjligt.
Avgiftens rimlighet har också en stark koppling till NKI vilket också stärker betydelsen av information
om innehåll, lagstiftning, upplägg mm
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Bygglov - serviceområden
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Bygglov - Samtliga frågors svarsfördelning
Hur nöjd är du med...
Missnöjd (1-4)
(5-7)
Nöjd (8-10)
Information
31
31
39
... hur vi informerade om de lagar och regler som gäller för ditt ärende?
... hur vi informerade om processen och rutinerna för ditt ärende?
43
29
29
... hur vi informerade om vad som förväntades av dig?
34
33
33
... hur vi informerade om möjligheten att överklaga beslut?
32
27
41
... vår skriftliga information?
18
38
44
... informationen på vår webbplats?
18
45
37
... totalt sett med informationen?
21
45
34
Tillgänglighet
26
38
36
... möjligheten att komma i kontakt med rätt person (er) på telefon?
15
41
44
... möjligheten att komma i kontakt med rätt person (er) på e-post?
25
32
43
... möjligheten att få träffa rätt person (er)?
11
28
61
... möjligheten att direkt hämta blanketter och informationsmaterial på hemsidan?
17
25
58
... möjligheten att använda e-tjänster för ditt ärende?
... totalt sett med tillgängligheten?
18
36
45
Bemötande
19
26
55
... vår attityd mot dig?
30
28
43
... vårt engagemang i ditt ärende?
24
39
37
... vårt sätt att kommunicera med dig?
22
36
42
... den lyhördhet som vi visade?
17
36
47
... totalt sett med bemötandet?
Kompetens
24
29
47
... vår kunskap om lagar och regler?
24
29
47
... vår kunskap om ämnesområdet?
38
38
23
... vår kunskap om företagens villkor och förutsättningar?
31
25
44
... vår förmåga att förstå dina problem?
39
22
39
... vår förmåga att ge råd och vägledning?
... totalt sett med kompetensen?
25
33
42
Rättssäkerhet
27
35
38
... tydligheten i de lagar och regler som gäller för ditt ärende?
24
29
47
... det sätt som vi motiverade våra ställningstaganden/beslut?
29
33
38
... möjligheterna att framföra klagomål och lämna synpunkter?
19
36
45
... totalt sett med rättssäkerheten?
Effektivitet
51
20
29
... tiden för handläggningen av ditt ärende?
38
23
38
... förmågan att hålla överenskomna tidsramar?
41
29
29
... rutinerna kring handläggningen av ditt ärende?
43
24
33
... totalt sett med effektiviteten?
Helheten
Hur nöjd var du med förvaltningen i sin helhet?
24
42
34
Hur väl uppfyllde förvaltningen dina förväntningar?
26
31
42
Tänk dig en perfekt förvaltning. Hur nära ett sådant ideal kom förvaltningen?
34
38
28
0

25
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50

75

Medel
5,8
5,2
5,5
6,0
6,6
6,5
6,2

Vet ej
21
21
21
41
19
42
9

6,0
7,0
6,4
7,6
7,0
6,7

18
50
50
30
78
7

7,0
6,1
6,3
6,3
6,8

11
19
14
22
10

6,7
6,7
5,1
6,2
5,7
6,4

49
45
88
36
37
37

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

28
26
51
27

4,8
5,6
5,3
5,4

3
20
23
3

6,2
6,3
5,6

5
5
4

100
25

Resultat – Markupplåtelse

Lindesbergs kommun 2015

26

Sammanfattning – Markupplåtelse


Övergripande resultat
 NKI markupplåtelse uppgår till 64 vilket är ett ok resultat.
 Högst omdömen ges kompetens och lägst ges till effektivitet, samtliga serviceområden
har ett index mellan 58-76.
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Rekommendationer – Markupplåtelse


Markörs rekommendationer bygger på dels resultatet för markupplåtelse och
dels den för Lindesberg övergripande sambandsanalys som görs för att identifiera
vilka frågeområden och vilka enskilda frågor som har en stor påverkan på
nöjdheten och därmed bör prioriteras.


Prioriterade serviceområden bör baserat på upplevelse och betydelse för nöjdheten vara framför allt
effektiviteten. Effektivitet ligger mycket lågt inom markupplåtelse och det handlar då mer specifikt
om tiden för handläggningen, hålla överenskomna tidsramar och de övergripande rutinerna för
handläggningen.



Även inom andra serviceområden finns enskilda frågor med mycket låga omdömen och koppling till
NKI. Detta handlar i ert fall framför allt om information om lagar och regler som gäller i ärendet samt
information om processer och rutiner.



Informationen om avgiften innan uppstart är viktig och behöver vara så fullständig som möjligt.
Avgiftens rimlighet har också en stark koppling till NKI vilket också stärker betydelsen av information
om innehåll, lagstiftning, upplägg mm
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Markupplåtelse - serviceområden
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Markupplåtelse - Samtliga frågors svarsfördelning
Hur nöjd är du med...
Missnöjd (1-4)
(5-7)
Nöjd (8-10)
Information
25
30
45
... hur vi informerade om de lagar och regler som gäller för ditt ärende?
... hur vi informerade om processen och rutinerna för ditt ärende?
32
37
32
... hur vi informerade om vad som förväntades av dig?
15
35
50
... hur vi informerade om möjligheten att överklaga beslut?
13
25
63
... vår skriftliga information?
16
42
42
... informationen på vår webbplats?
15
54
31
... totalt sett med informationen?
14
43
43
Tillgänglighet
33
28
39
... möjligheten att komma i kontakt med rätt person (er) på telefon?
15
30
55
... möjligheten att komma i kontakt med rätt person (er) på e-post?
14
29
57
... möjligheten att få träffa rätt person (er)?
21
64
... möjligheten att direkt hämta blanketter och informationsmaterial på hemsidan?14
17
33
50
... möjligheten att använda e-tjänster för ditt ärende?
... totalt sett med tillgängligheten?
10
35
55
Bemötande
6
22
72
... vår attityd mot dig?
19
25
56
... vårt engagemang i ditt ärende?
16
26
58
... vårt sätt att kommunicera med dig?
25
13
63
... den lyhördhet som vi visade?
15
25
60
... totalt sett med bemötandet?
Kompetens
15
31
54
... vår kunskap om lagar och regler?
8
33
58
... vår kunskap om ämnesområdet?
29
29
43
... vår kunskap om företagens villkor och förutsättningar?
36
21
43
... vår förmåga att förstå dina problem?
33
13
53
... vår förmåga att ge råd och vägledning?
... totalt sett med kompetensen?
7
36
57
Rättssäkerhet
14
29
57
... tydligheten i de lagar och regler som gäller för ditt ärende?
14
21
64
... det sätt som vi motiverade våra ställningstaganden/beslut?
33
17
50
... möjligheterna att framföra klagomål och lämna synpunkter?
21
14
64
... totalt sett med rättssäkerheten?
Effektivitet
33
19
48
... tiden för handläggningen av ditt ärende?
35
24
41
... förmågan att hålla överenskomna tidsramar?
29
43
29
... rutinerna kring handläggningen av ditt ärende?
30
35
35
... totalt sett med effektiviteten?
Helheten
Hur nöjd var du med förvaltningen i sin helhet?
32
18
50
Hur väl uppfyllde förvaltningen dina förväntningar?
27
27
45
Tänk dig en perfekt förvaltning. Hur nära ett sådant ideal kom förvaltningen?
22
28
50
0

25

Lindesbergs kommun 2015

50

75

Medel
6,8
6,2
7,1
8,0
6,7
6,2
6,8

Vet ej
9
14
9
27
14
41
5

6,1
7,4
7,3
7,5
6,7
7,1

18
9
36
36
73
9

7,9
7,3
7,3
7,3
7,4

18
27
14
27
9

7,3
7,7
6,7
6,7
6,8
7,9

41
45
68
36
32
36

7,5
7,8
6,6
7,4

36
36
45
36

6,4
6,2
6,1
6,2

5
23
36
9

6,8
6,6
6,9

0
0
18

100
30

Resultat – Miljö- och hälsoskydd
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Sammanfattning – Miljö- och hälsoskydd


Övergripande resultat
 NKI miljö- och hälsoskydd uppgår till 74 vilket är ett högt resultat.
 Högst omdömen ges tillgänglighet och lägst ges till information, samtliga
serviceområden har ett index mellan 74-81.
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Rekommendationer – Miljö- och hälsoskydd


Markörs rekommendationer bygger på dels resultatet för miljö- och hälsoskydd
och dels den för Lindesberg övergripande sambandsanalys som görs för att
identifiera vilka frågeområden och vilka enskilda frågor som har en stor påverkan
på nöjdheten och därmed bör prioriteras.


Prioriterade serviceområden bör baserat på upplevelse och betydelse för nöjdheten vara framför allt
informationen och det handlar då mer specifikt om information om överklagande, information om
processer och rutiner i ärendet och de lagar och regler som gäller i kundens ärende.



Även inom andra serviceområden finns enskilda frågor med mycket låga omdömen och koppling till
NKI. Detta handlar framför allt om möjlighet att framföra klagomål och synpunkter.
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Miljö- och hälsoskydd - serviceområden
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Miljö- och hälsoskydd - Samtliga frågors
svarsfördelning
Hur nöjd är du med...
Missnöjd (1-4)
Information
11
36
... hur vi informerade om de lagar och regler som gäller för ditt ärende?
... hur vi informerade om processen och rutinerna för ditt ärende?
12
29
... hur vi informerade om vad som förväntades av dig?
12
32
... hur vi informerade om möjligheten att överklaga beslut?
11
40
... vår skriftliga information?
4
28
... informationen på vår webbplats?
20
35
... totalt sett med informationen?
6
33
Tillgänglighet
8
30
... möjligheten att komma i kontakt med rätt person (er) på telefon?
0
30
... möjligheten att komma i kontakt med rätt person (er) på e-post?
9
27
... möjligheten att få träffa rätt person (er)?
6
... möjligheten att direkt hämta blanketter och informationsmaterial på hemsidan? 17
14
14
... möjligheten att använda e-tjänster för ditt ärende?
... totalt sett med tillgängligheten?
2
24
Bemötande
2
24
... vår attityd mot dig?
0
36
... vårt engagemang i ditt ärende?
2
36
... vårt sätt att kommunicera med dig?
3
46
... den lyhördhet som vi visade?
2
31
... totalt sett med bemötandet?
Kompetens
3
16
... vår kunskap om lagar och regler?
3
24
... vår kunskap om ämnesområdet?
20
33
... vår kunskap om företagens villkor och förutsättningar?
7
39
... vår förmåga att förstå dina problem?
13
31
... vår förmåga att ge råd och vägledning?
... totalt sett med kompetensen?
7
23
Rättssäkerhet
15
20
... tydligheten i de lagar och regler som gäller för ditt ärende?
10
15
... det sätt som vi motiverade våra ställningstaganden/beslut?
8
27
... möjligheterna att framföra klagomål och lämna synpunkter?
12
20
... totalt sett med rättssäkerheten?
Effektivitet
4
30
... tiden för handläggningen av ditt ärende?
3
29
... förmågan att hålla överenskomna tidsramar?
0
29
... rutinerna kring handläggningen av ditt ärende?
2
34
... totalt sett med effektiviteten?
Helheten
Hur nöjd var du med förvaltningen i sin helhet?
9
36
Hur väl uppfyllde förvaltningen dina förväntningar?
9
31
Tänk dig en perfekt förvaltning. Hur nära ett sådant ideal kom förvaltningen? 7
35
0

25
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(5-7)

Nöjd (8-10)
53
59
56
49

67
45
60

Medel
7,5
7,4
7,5
7,3
7,9
6,8
7,7
8,0
8,3
8,1
8,3
8,0
8,3

27
61
57
65
86
18

8,3
8,2
8,0
7,6
8,1

20
18
18
27
12

8,5
8,3
6,9
7,7
7,6
8,0

27
25
71
45
37
14

65
68

7,8
8,0
7,6
7,8

22
20
49
20

66
68
71
64

8,2
8,5
8,4
8,1

2
25
25
8

7,7
7,7
7,6

14
12
10

62
70
64
78
71
74
73
64
62
51
67
81
74
47
54
56
70
65
76

55
60
59

50

Vet ej
12
20
20
31
10
61
6

75

100
35

Resultat – Livsmedelskontroll
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Sammanfattning – Livsmedelskontroll


Övergripande resultat
 NKI livsmedelskontroll uppgår till 69 vilket är ett ok resultat.
 Högst omdömen ges tillgänglighet och lägst ges till information, samtliga
serviceområden har ett index mellan 70-76.
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Rekommendationer – Livsmedelskontroll


Markörs rekommendationer bygger på dels resultatet för livsmedelskontroll och
dels den för Lindesberg övergripande sambandsanalys som görs för att identifiera
vilka frågeområden och vilka enskilda frågor som har en stor påverkan på
nöjdheten och därmed bör prioriteras.


Prioriterade serviceområden bör baserat på upplevelse och betydelse för nöjdheten vara framför allt
informationen, dock har även rättssäkerhet och i dessa två områden handlar då mer specifikt om
information om överklagan, information om rutiner och processer och möjligheten att framföra
klagomål och synpunkter.



Även inom andra serviceområden finns enskilda frågor med lägre omdömen och koppling till NKI.
Detta handlar framför allt om förmåga att ge råd och vägledning samt rutinerna kring handläggning.
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Livsmedelskontroll - serviceområden
69

NKI

70

Information

76

Tillgänglighet
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75
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Bemötande
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Effektivitet
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100
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Livsmedelskontroll - Samtliga frågors
svarsfördelning
Hur nöjd är du med...
Missnöjd (1-4)
(5-7)
Nöjd (8-10)
Information
3
27
70
... hur vi informerade om de lagar och regler som gäller för ditt ärende?
... hur vi informerade om processen och rutinerna för ditt ärende?
7
25
68
... hur vi informerade om vad som förväntades av dig?
9
31
59
... hur vi informerade om möjligheten att överklaga beslut?
21
42
38
... vår skriftliga information?
6
32
61
... informationen på vår webbplats?
18
36
45
... totalt sett med informationen?
6
36
58
Tillgänglighet
7
33
60
... möjligheten att komma i kontakt med rätt person (er) på telefon?
0
29
71
... möjligheten att komma i kontakt med rätt person (er) på e-post?
11
39
50
... möjligheten att få träffa rätt person (er)?
8
25
67
... möjligheten att direkt hämta blanketter och informationsmaterial på hemsidan?
0
100
... möjligheten att använda e-tjänster för ditt ärende?
... totalt sett med tillgängligheten?
0
25
75
Bemötande
8
28
64
... vår attityd mot dig?
8
39
53
... vårt engagemang i ditt ärende?
5
35
59
... vårt sätt att kommunicera med dig?
8
30
62
... den lyhördhet som vi visade?
5
32
62
... totalt sett med bemötandet?
Kompetens
7
20
73
... vår kunskap om lagar och regler?
6
29
65
... vår kunskap om ämnesområdet?
10
40
50
... vår kunskap om företagens villkor och förutsättningar?
3
30
67
... vår förmåga att förstå dina problem?
3
45
52
... vår förmåga att ge råd och vägledning?
... totalt sett med kompetensen?
0
38
63
Rättssäkerhet
11
37
52
... tydligheten i de lagar och regler som gäller för ditt ärende?
12
39
48
... det sätt som vi motiverade våra ställningstaganden/beslut?
7
47
47
... möjligheterna att framföra klagomål och lämna synpunkter?
3
39
58
... totalt sett med rättssäkerheten?
Effektivitet
7
29
64
... tiden för handläggningen av ditt ärende?
5
32
63
... förmågan att hålla överenskomna tidsramar?
8
32
60
... rutinerna kring handläggningen av ditt ärende?
7
31
62
... totalt sett med effektiviteten?
Helheten
Hur nöjd var du med förvaltningen i sin helhet?
3
44
53
Hur väl uppfyllde förvaltningen dina förväntningar?
0
54
46
Tänk dig en perfekt förvaltning. Hur nära ett sådant ideal kom förvaltningen? 4
41
56
0
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50

75

Medel
7,6
7,4
7,2
6,0
7,5
6,8
7,3

Vet ej
11
24
14
35
16
70
11

7,3
7,9
7,2
7,8
8,6
7,8

59
62
51
68
86
46

7,8
7,4
7,7
7,7
7,8

3
3
0
0
0

7,9
7,7
6,9
7,8
7,3
7,8

19
8
46
19
16
14

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

27
11
19
16

7,7
7,5
7,4
7,6

24
49
32
22

7,4
7,3
7,0

8
24
27

100
40

Bilaga 1 – Modellbeskrivning
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Bilaga 1. Modellbeskrivning (1/3)
 Enkätens frågor




 NKI




Frågorna har betygssatts med skalan 1 till 10, där 10 är det högsta betyget. I rapporten grupperas
andelen kunder som svarat 8–10 i en grupp (högt betyg), 5–7 i en grupp (mellanbetyg) samt de som
svarat 1–4 i en grupp (lågt betyg).
I diagrammen motsvarar de gröna fälten de kunder som har markerat 8-10 på skalan (högt betyg), gula
fält är andelen kunder som har markerat 5–7 (mellanbetyg) och röda fält är de kunder som har markerat
1–4 (lågt betyg).
I figurer och tabeller visas även medelvärdet för frågeställningen samt andelen som svarat ”Vet ej” på
frågan. Andelar och medelvärden är beräknade endast för dem som har tagit ställning i frågan medan
andelen ”Vet ej” beräknas utifrån samtliga svar.
Nöjd-Kund-Index (NKI) är ett sammanfattande mått på hur nöjda kunderna är totalt sett. Det är uppbyggt
av tre frågor från enkäten:
– Hur nöjd var Du med förvaltningen i sin helhet?
– Hur väl uppfyllde förvaltningen Dina förväntningar?
– Tänk Dig en perfekt förvaltning. Hur nära ett sådant ideal kom förvaltningen?

NKI är således ett mått på den totala nöjdheten i verksamheten. Det är ett index som är lämpligt att
använda för att göra jämförelser över tid. I analysmodellen är NKI en nödvändig variabel som hela
modellen kretsar kring. NKI redovisas på en skala från 0 till 100, där 100 är högsta betyg.
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Bilaga 1. Modellbeskrivning (2/3)








Kvalitetsfaktorer (serviceområden)
 Förutom NKI skapas sammanfattande mått för enkätens olika delområden, så kallade kvalitetsfaktorer.

Kvalitetsfaktorerna i denna undersökning är de sex serviceområdena. Dessa mäter hur nöjda kunderna är
med olika aspekter av verksamhetens tjänster och service. Serviceområdenas betygsindex baseras på
respondenternas bedömning totalt sett av respektive delområde (serviceområde).

Effektmått
 Effektmåttet visar hur stor effekt en förändring av serviceområdenas indexvärden har på den totala

nöjdheten hos kunderna. Det är alltså ett mått på sambandet mellan NKI och var och en av de ingående
serviceområdena. Effektmåtten tolkas på så sätt att om resultatet för ett serviceområde ökar med X
enheter så förväntas kundernas totala nöjdhet öka med Y enheter, förutsatt att ingenting annat ändras. I
denna rapport är effektmåtten multiplicerade med fem. Det innebär att om ett serviceområde får ett fem
enheter högre index så förväntas NKI öka med effektmåttets storlek.

Prioriteringsmatris
 I prioriteringsmatrisen visas vilka serviceområden man vid ett förbättringsarbete får bäst utväxling av att

prioritera i nuläget. På prioriteringsmatrisens axlar visas dels prestation, dvs. kommunens
betygsindexresultat för varje serviceområde, och dels effekten på den totala nöjdheten (effektmåttet).
Effekten anger hur hög påverkan serviceområdena har på NKI. Linjerna i prioriteringsmatrisen placeras på
medianerna för betygsindexresultat och effektmått. Man bör alltid prioritera att förbättra de faktorer
som har relativt låga betyg och samtidigt har relativt höga effektmått.

Viktning
 Eftersom bortfallet för olika myndighetsområden kan vara olika stort så viktas svaren efter

myndighetsområde för att kommunens helhetsresultat ska bli så representativt som möjligt för
kommunens alla myndighetsområden samt jämförbart med andra kommuner. Det innebär att om en
kommun har lika många ärenden för till exempel bygglov som för serveringstillstånd, men dubbelt så
många svar för bygglovsärendena så kommer svaren för serveringstillstånd få dubbelt så hög vikt som
svaren för bygglov.
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Bilaga 1. Modellbeskrivning (3/3)


Framtagande av NKI, betygsindex och effektmått
 Kvalitetsfaktorerna beräknas genom att skala om de viktade medelbetygen (1-10) på helhetsfrågorna för







varje serviceområde till ett index med skalan 0 till 100. Basen för kvalitetsfaktorerna är de respondenter
som svarat 1-10 på respektive helhetsfråga. Formeln som används för beräkningen är (MV-1)*100/9 där
MV är det viktade medelvärdet för frågan.
NKI tas fram genom att först beräkna ett aggregerat index på de tre avslutande frågorna på motsvarande
sett som kvalitetsfaktorerna beräknas. NKI sätts sedan till medelvärdet av de tre indexen.
Den statistiska metod som används för att skapa effektmåttet är en så kallad viktad multivariat
regressionsanalys.
För att kunna skapa väl underbyggda effektmått för varje kommun behövs ett tillräckligt stort statistiskt
underlag. Gränsen för att generera modeller för respektive kommun/myndighetsområde är därför satt till
50 enkätsvar. Även om en kommun/myndighetsområde erhållit 50 svar är det inte säkert att det varit
möjligt att ta fram effektmått då det kan ha förekommit ett så kallat internt/partiellt bortfall (det vill säga
alla respondenter har inte besvarat samtliga frågor), vilket kan göra att antalet svar som kan användas
för att bygga upp modellen i realiteten blir färre än 50. För att ingå i regressionsbasen krävs det att man
besvarat helhetsfrågorna för alla serviceområden samt de tre avslutande frågorna. Effektmått tas inte
heller fram om förklaringsgraden blir för låg (R2 mindre än 0,8).
Analysmodellen består av olika nivåer som varje gång innehåller ett antal oberoende variabler X som
antas påverka en beroende variabel Y. På högsta nivån är den beroende variabeln NKI, och de oberoende
variablerna de faktiska totalbetygen för de olika serviceområdena. NKI är här en latent variabel skapad av
tre övergripande totalbetygsfrågor (helhetsbetyg, uppfyller förväntningar, hur nära ideal förvaltning).
Regressionsmodellen ger således varje fråga en vikt som anger dess påverkan på NKI. Vikterna tas fram
med hjälp av minsta kvadratmetoden. På nästa nivå genomförs därefter en ny regressionsanalys där den
beroende variabeln denna gång är det totala betyget för det i den första analysen mest prioriterade
serviceområdet, och de oberoende variablerna är då detaljfrågorna för just detta serviceområde. På så
sätt skapas ett optimalt sätt att delge kommunen/förvaltningen vilken detaljfråga som bör prioriteras för
att i slutändan NKI ska ökas, kort sagt vilken förändring på detaljnivå som ger störst effekt på NKI.
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31. Anmälan av delegationsbeslut
31.1. Handlingar
Anmälan av delegationsbeslut 2016-09-13.pdf (inkluderad nedan)

Sida 45 av 45

1 - Allmänna frågor
1.7

Yttranden som inte har
principiell betydelse

Beslut om att Lindesbergs kommun avstår från att
svara på remiss av internt program för hållbar
utveckling inom Region Örebro läns verksamhet
2017-2020

2016/271

2016-09-05

Kommunstyrelsens
ordförande Irja
Gustavsson

1.12

Yttrande över ansökan om
tillstånd enligt ordningslagen
och lokala föreskrifter om
allmän sammankomst

Beslut över ansökan om tillstånd till
cirkusföreställning samt affischering 31 augusti i
Fellingsbro och 1 september i Frövi för Diana
Rhodin Magic/Circus AB

2016/303

2016-08-30

Stabsekonom Gunnar
Jaxell

Beslut över ansökan om tillstånd för byggställning
på Köpmangatan 3 i Lindesberg för Local Time
AB
Beslut över ansökan om tillstånd för byggställning
på Kungsgatan 29, Bytesgatan 2-4 i Lindesberg för
Local Time AB
Beslut över ansökan om tillstånd för byggställning
på Kristinavägen 24 Köpmangatan 10 i Lindesberg
för Local Time AB
Beslut över ansökan om tillstånd för Lift och staket
runt på Kungsgatan 20 i Lindesberg för Local
Time AB
Beslut över ansökan om tillstånd för byggställning
på Skolgatan 4 för Local Time AB
Beslut över ansökan om tillstånd för byggnation av
ställning utanför arbetsförmedlingen Prästgatan 10
i Lindesberg

2016/308

2016-09-01

Stabsekonom Gunnar
Jaxell

2016/306

2016-09-01

Stabsekonom Gunnar
Jaxell

2016/309

2016-09-01

Stabsekonom Gunnar
Jaxell

2016/310

2016-09-01

Stabsekonom Gunnar
Jaxell

2016/307

2016-09-05

2016/312

2016-09-09

Stabsekonom Gunnar
Jaxell
Stabsekonom Gunnar
Jaxell

Kapitel

Rubrik

Beslut

Dnr

Datum

Delegat/vidaredelegat

Uppsägning av tjänster för Lindesbergs Stadsnäts
räkning Domaine Name Server för
lindesbergsstadsnat.se och Domaine Name Server
för lindesbergstadsnat.se, Bahnhof AB
SJ BIZ avtal om resetjänster

p
2016.291
2

2016-09-07

Kommunchef Christer
Lenke

P
2016.295
9

2016-09-13

Kommunchef Christer
Lenke

2016/284

2016-09-01

Catrine Pernros Eriksson

4 – Upphandling
4.1

Teckna avtal för köp och hyra
av varor och tjänster som är
nämndövergripande

5 – Personalfrågor - kommunövergripande

5.11

Rätt att besluta om
anställning inklusive
lönesättning för medarbetare,
exklusive kommunchefen och
stabs/förvaltningschefer

Fredrika Nordling
anställs som utbildare
tillsvidare på Masugnens sfi from. 2016-12-01.
Ersätter Gunvor Jansson som slutar sin tjänst 201610-28.
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