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Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Kommunstyrelsen, Tisdag den 22 
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Nr. Ärende Dnr Föredragande Tid 

 Val av justerare 

Förslag: Markus Lundin (KD) med John 
Omoomian (S) som ersättare 

    

1. Delegationsärenden     

 Beslutsärenden     

2. Godkännande deltagande på distans    

3. Kommundirektören informerar     

4. Detaljplan för Lindesby 1:13 med flera för 
Nytt bostadsområde i Torphyttan 

KS 
2019/310 

  

5. Återbetalning av förlagslån och 
inbetalning av kapitalinsats till 
Kommuninvest Ekonomisk förening 

KS 
2020/190 

  

6. Projektpengar till två socialpedagoger KS 
2020/192 

  

7. Förstudie om försäljning av fastigheterna 
Tredingen 1:4 och 1:5 Sjöbrisen 

KS 
2020/145 

  

8. Verksamhets- och ekonomisk rapport för 
Finskt förvaltningsområde 2019 

KS 
2019/12 

  

9. Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt 
samordning och uppföljning (SOU 
2020:27) Ku2020/01170/CSM 

KS 
2020/166 

  

10. Genomlysning av Lindesbergs kommuns 
befintliga nämnd- och förvaltningars 
organisation - politisk organisation 

KS 
2019/235 

  

11. Utvärdering av kommunens 
krisledningsarbete under 
coronapandemin 2020 

KS 
2020/150 

  

12. Kommunkompassen 2020 KS 
2020/168 

  

13. Utvidga anställningsstöd som kan nyttjas 
inom ramen för resursjobb - ändring av 
beslut KS § 214/19 punkt 4 

KS 
2019/256 

  



 

 

14. Redovisning av Resursjobb fram till juli 
2020 

KS 
2019/256 

  

15. Tillämpning av omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

KS 
2019/332 

  

16. Referensgrupp till fördjupad 
översiktsplan för Lindesbergs tätort  

KS 
2020/100 

  

17. Textilinsamlingskärl på 
återvinningsstationerna 

KS 
2020/163 

  

18. Yttrande om negativt planbesked för del 
av Brodalen 1:1 

KS 
2020/177 

  

19. Återremiss Riktlinje för Demokratidag för 
ungdomar från 2020 

KS 
2020/22 

  

20. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt för 
integration augusti 2020 

KS 2020/7   

21. Strategi för arbetet med ANDTS - alkohol 
narkotika dopning tobak och spel om 
pengar 

KS 
2019/118 

  

22. Förlängning av giltighetstiden för 
Kommunal avfallsplan 2016–2020 
Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg och 
Nora kommun till 2021-12-31 

KS 
2020/134 

  

23.  Bildande av naturreservatet Lejaskogen KS 
2020/151 

  

24. Avgränsningssamråd 
miljökonsekvensbeskrivning MKB för 
vattenförvaltningsens åtgärdsprogram 
2021–2027 Norra Östersjöns 
vattendistrikt 

KS 
2020/165 

  

25. Informationsärenden     

26. Meddelanden     

     

 
 



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

2020-09-09  KS 2019/310 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kjell Jansson 
0581-817 47 
kjell.jansson@sb-bergslagen.se 

  

 

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

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

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Detaljplan för Lindesby 1:13 med flera för Nytt bostadsområde i 

Torphyttan 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. detaljplanen i enlighet med miljöundersökningen för detaljplan för 
Lindesby 1:13 med flera Lindesbergs kommun inte medför betydande 
miljöpåverkan. 6 kap. 7§ MB. 

2. anta detaljplan för Lindesby 1:13 med flera Lindesbergs kommun 

Under avsnitt ekonomiska konsekvenser i planbeskrivningen beskrivs vilka 
ekonomiska konsekvenser förslaget medför. 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har på uppdrag av Lindesbergs 
kommun arbetat fram ett förslag till detaljplan för Lindesby 1:13 m.fl. 
Lindesbergs kommun. Syftet med detaljplanen är en utvidgning av 
Lindesbergs tätort med ett nytt bostadsområde med minst 20 stycken 
villatomter samt en förskola. Planen kommer även möjliggöra för 
infrastrukturlösningar samt mark för allmänna ytor. 

Ärendets tidigare behandling 

Sedan tidigare har en detaljplan vid Lindesby 1:13 m.fl. tagits fram. Detaljplan 
godkändes och antogs av Kommunfullmäktige i Lindesbergs Kommun 2018-
12-12. Efter överklagande så upphävde Nacka Tingsrätt Mark- och 
miljödomstolen 2019-08-28 kommunens antagande av detaljplanen. 
Kommunen valde då inte att överklaga Mark och miljödomstolens beslut utan 
gör i och med denna detaljplan ett omtag med kompletterande utredningar 
samt en lokaliseringsprövning.  

Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 8 maj 2020 – 29 maj 
2020. Därefter har förslaget varit utsänt på granskning under tiden 8 juni 
2020 – 29 juni 2020 Under granskningstiden har reviderade planhandlingar 
funnits tillgängliga på Stadsbyggnadskontoret samt digitalt. Ärendet har 
behandlats av Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-09. 
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Konsekvenser 

Bostadspolitiska mål 

I Lindesbergs kommuns ”Riktlinjer för Bostadsförsörjning 2016-2025” anges 
bland annat att ”Antal avstyckade och klara villatomter som finns 
tillgängliga..., främst i de mest efterfrågade områdena skall år 2019 vara 20 
st.”. I och med genomförandet av denna detaljplan kan kommunens mål 
uppfyllas. 

Barnperspektiv 

Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. 
Planområdet har goda förutsättningar för att delvis bli en bra miljö för både 
barn och vuxna genom att en förskola läggs nära ett grönområde, samt att 
gång- och cykelvägnätet planläggs. Bostadsområdet väntas få goda 
möjligheter till att få kvalitativa vistelseytor. 

Isabella Lohse Kjell Jansson 
Enhetschef Planarkitekt 

För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
Länsstyrelsen Örebro län 
Lantmäteriet Gävle 

För kännedom: 

Besvärshänvisning kommer att skickas ut till dem som inte fått sina 
synpunkter tillgodosedda samt ingår i sakägarkretsen efter att planen har 
antagits i kommunfullmäktige. 

Bilagor: 

-Planbeskrivning 
-Plankarta 
-Undersökning med checklista 
-Samrådsredogörelse 
-Granskningsutlåtande 
-Arkeologirapporter 
-Naturvärdesinventering  
-PM Fladdermöss 
-Markteknisk undersökning  
-Fastighetsförteckning 



KS 2019/310-15





Detaljplan för Lindesbyn i Lindesberg      2020-09-28

KS 2019/310-13



Sluttning



SYFTE

Syftet med detaljplanen är en utvidgning av 
Lindesbergs tätort med ett nytt bostadsområde 
med minst 20 stycken villatomter samt en 
förskola. Planen kommer även möjliggöra för

infrastrukturlösningar samt mark för allmänna 
ytor.



Sluttning



DP antogs tidigare av KF 2018-12-12. Efter 
överklagande så upphävde Nacka Tingsrätt 
Mark- och miljödomstolen 2019-08-28 
detaljplanen. Kommunen valde då inte att 
överklaga Mark och miljödomstolens beslut utan 
gör i och med denna detaljplan ett omtag med 
kompletterande utredningar samt en 
lokaliseringsprövning. 



Sluttning



Vad är nytt ? 



Vad är nytt ? 

• Naturvärdesinventering

• PM Fladdermöss

• Lokaliseringsprövning



Naturvärdesinventering



Den sammantagna bedömningen är att den negativa 
påverkan på områdets fladdermusfauna är låg om 
ovanstående rekommendationer beaktas. Det grundar sig 
på att exploateringen inom detaljplaneområdet främst 
berör öppen jordbruksmark samt att ingen eller låg 
påverkan sker inom skogsområdet i norr samt vid 
bäckravinen i öster. Det största problemet för vissa 
fladdermusarter är sannolikt risken för ökad ljusförorening i 
området. 

PM Fladdermöss



Vid planläggning ska bestämmelserna om hushållning med 
mark- och vattenområden i 3 kap. miljöbalken tillämpas (se 
2 kap. 2 § PBL). Brukningsvärd jordbruksmark får tas i 
anspråk för bebyggelse endast om det behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta

behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan

mark tas i anspråk, se även 3 kap. 4 § andra stycket 
miljöbalken.

Lokaliseringsprövning
(Hushållningsbestämmelser)



Lokaliseringsprövning



Antagande
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2020-09-09  KS 2020/190 

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

  

 

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

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

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till 

Kommuninvest Ekonomisk förening 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. Lindesbergs kommun ska till Kommuninvest Ekonomisk förening 
(”Föreningen”) inbetala ett insatsbelopp om 3 200 000 kronor samt att 
kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med 
anledning av inbetalningen. 

2. kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder 
som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av 
ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024 upp 
till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare. 

3. kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskild angiven person att för 
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning 
av inbetalningarna enligt beslut ovan. 

Ärendebeskrivning 

Lindesbergs kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 
”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en 
kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i 
finansieringsfrågor. 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 
Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 
medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv 
motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 

Återbetalning av förlagslån 

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna 
omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter 
finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att 
kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av 
Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att 
finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga 
dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen. Villkoren för förlagslånen 
bifogas som Bilaga 1 (”Lånevillkoren”). 
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Lindesbergs kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per 2020-09-09 till 3 
200 000 kronor, jämte ränta. 

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte 
längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den 
tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. 
Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. 
Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen 
till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd 
härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen från 
medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen ska 
därför återbetalas till medlemmarna. 

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital 
erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart 
använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen 
och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en 
kapitalinsats.  

Inbetalning av kapitalinsats 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en 
kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två 
nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har 
därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.  

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en 
enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla 
för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare 
för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga 
medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats 
till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren 
enligt följande: 

År Kapitalinsats (kr/invånare) Kapitalinsats (kr/invånare) 

 (kommun) (region) 

2020 900 180 
2021 1 000 200 
2022 1 100 220 
2023 1 200 240 
2024 1 300 260 

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i 
Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.  

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med 
stadgarna delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett 
belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner (360 kronor 
per invånare för regioner). 
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För Lindesbergs kommun är det aktuella insatskapitalet, exklusive 
förlagslånet 20 942 100 kronor i Föreningen. Den nya insatsnivån 2024 
kommer att uppgå till 30 249 700 kronor, dvs en ökning med 9 307 600 
kronor. Kommunens invånarantal år 2015, 23 269 utgör grunden för 
beräkningen. Sista dag för inbetalning av förlagslånet är den 20 november 
2020. Därefter ska den obligatoriska inbetalningen av insatskapitalet ske 
årligen den 30 juni enligt stämmobeslut. 

Om kommunen betalar in 3 200 000 kronor i kapitalinsats senast 20 
november innebär det att kommunen kommer att få en betalningsplan av det 
ökade insatskapitalet enligt nedan: 

År Kapitalinsats/kronor 

2020 3 200 000 
2021 0 
2022 1 453 800 
2023 2 326 900 
2024 2 326 900 

 

Gunilla Sandgren 
Ekonomichef 

Bilagor: 

Villkor för förlagslån samt förlagsbevis 
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2020-09-11  KS 2020/192 

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

  

 

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

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

Kommunstyrelsen 
 

Projektpengar till två socialpedagoger 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

 finansiera två stycken socialpedagoger från och med hösten 2020 till 
och med 2022-12-31. 

 finansiering sker med 1,5 Mnkr per år 2021 och 2022 från 
kommunstyrelsens avsatta medel för projekt. 

 en utvärdering ska ske efter halva tiden och efter projektets slut för 
att kunna beredas i budgetprocessen inför budget år 2023. 

Ärendebeskrivning 

Storåskolan har två specialpedagoger anställda sedan ett år tillbaka. De har 
fungerat som ett stöd för både elever och pedagoger. De har arbetat elevnära 
och stöttat elever i att lösa konflikter och dilemman, de har kunnat arbeta 
förebyggande genom att ha undervisning i hur man är mot varandra. De har 
vid behov stöttat mentor i svåra samtal med vårdnadshavare. En viktig sak i 
skolan är att lektionen måste starta i tid, ibland kan det försvåras eller 
omöjliggöras av en pågående konflikt som ”följer med” elever in i 
klassrummet, vid sådana situationer har socialpedagogen kunnat bistå läraren 
och reda i konflikten så att läraren kan starta lektionen med alla elever som 
inte är inblandade. 

Arbetet har lett fram till att 89% av eleverna vt-20 var behöriga att söka 
gymnasiet, vilket är en siffra som ligger över riks och är ett mycket stort lyft 
för Storåskolan. Nästa steg är nu att tillsätta en socialpedagog på 
Stadsskogsskolan och en på Fröviskolan. 

 

Irja Gustafsson Anette Persson 
Kommunstyrelsens ordförande Handläggare 

För åtgärd: 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

För kännedom: 

Ekonomienheten 
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 Kommunledningskontoret 
Henrik Arenvang 
 0581-810 34 
henrik.arenvang@lindesberg.se 

  

 

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

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

Kommunstyrelsen 
 

Förstudie om försäljning av fastigheterna Tredingen 1:4 och 1:5 

Sjöbrisen 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
 tacka för informationen och meddela till den kommunala revisionen att 

kommunstyrelsen tagit del av PWC:s rapport. 

 inte genomföra en fördjupad granskning av försäljningen av 
fastigheterna Tredingen 1:4 och Tredingen 1:5. 

Ärendebeskrivning 

De förtroendevalda revisorerna i Lindesbergs kommun har utifrån sin 
riskbedömning gett PwC i uppdrag att genomföra en förstudie avseende 
försäljningen av fastigheterna Tredingen 1:4 och Tredingen 1:5.  

Syftet med förstudien är att utreda om det finns legala anledningar att 
genomföra en fördjupad granskning av ärendet och kommunstyrelsens 
hantering därav.  

Efter genomförd förstudie är PWC:s bedömning att det finns anledning att 
överväga en fördjupad granskning av försäljningen av Fastigheterna.  

De delar av försäljningsprocessen som PWC bedömer vara av särskilt intresse 
för en eventuell fördjupad granskning är:  

 Prissättningen av Fastigheterna.  
 Valet av köpare.  

Det framgår exempelvis inte av den dokumentation som PWC tagit del av hur 
värderingen av marken gått till när kommunen beslutade att sälja för 140 
kronor per kvadrat-meter.  

Sedan markanvisningsavtalet ingicks under 2013 har ny lagstiftning 
tillkommit på området. 

Kommunen har under 2013 ingått markanvisningsavtal med två intressenter 
på fastigheter som gränsar mot varandra (Ålkilsbacken och Tivoliplan).  

Priset som det kommunala bolaget LIBO betalade var 100 kr / kvm. Företaget 
Sjöbrisen betalade 140 kr / kvm.  

Som framgår av §3 Exploatering i markanvisningsavtalen har LIBO fått stå för 
kostnaderna att ta fram detaljplanen inklusive utredningar som krävs för 
denna medan kommunen i avtalet med Sjöbrisen initialt tagit kostnaderna för 
detaljplanen inklusive utredningar. Det framgår i avtalet med Sjöbrisen att 
kostnaderna som kommunen har haft för detaljplanen inkluderats i priset för 
marken.  
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Sjöbrisens fastighet ligger dessutom närmre Bottenån och gav då (2013) ett 
högre marknadspris jämfört LIBO:s som ligger lite längre ifrån Bottenån. 

Från den 1 februari 2015 ska kommuner anta riktlinjer för kommunala 
markanvisningar om sådana genomförs. 

Riktlinjerna ska, enligt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala 
markanvisningar, innehålla:  

 kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser 
av markområden för bebyggande;  

 handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar; 
samt  

 principer för markprissättning.  

Vid tiden för ingåendet av markanvisningsavtalet fanns såvitt känt inga 
kommunala policydokument eller riktlinjer vad gäller markanvisningar. 

Till följd av lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar, har 
Lindesbergs kommun sedan 2015 riktlinjer för hur markanvisningar ska gå 
till.  

Eftersom markanvisningen gjordes före 2015 så anser kommunen att 
framtida markanvisningar kommer ske utifrån framtagen riktlinje. 

Henrik Arenvang 
Kommundirektör 

För kännedom: 

Kommunala revisionen 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
Mark- och exploateringsingenjör 

Bilagor: 

Remissvar Förstudie försäljning fastigheterna Tredingen 1:4 och 1:5 Sjöbrisen 
inklusive två bilagor. 

Revisionsrapport Förstudie försäljningen av fastigheterna Tredingen 1:4 och 
1:5 Lindesberg 2020. 



LINDESBERGS KOMMUN  2020-05-28 

Revisorerna 

Kommunstyrelsen 
 
För kännedom: 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

Förstudie avseende försäljningen av fastigheterna Tredingen 1:4 och 1:5 
 
De förtroendevalda revisorerna i Lindesbergs kommun har utifrån sin riskbedömning gett 
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Uppdrag och omfattning 
De förtroendevalda revisorerna i Lindesbergs kommun har utifrån sin riskbedömning gett 
PwC i uppdrag att genomföra en förstudie avseende försäljningen av fastigheterna 
Tredingen 1:4 och Tredingen 1:5 (hädanefter gemensamt benämnda “Fastigheterna”). 
Syftet med förstudien är att utreda om det finns legala anledningar att genomföra en 
fördjupad granskning av ärendet och kommunstyrelsens hantering därav. Detta syfte kan 
brytas ned i följande frågeställning: 

• Genomfördes försäljningarna i enlighet med lagar, styrande dokument och 
riktlinjer? 

Uppdraget har genomförts genom dokumentstudier och innefattar en kartläggning av 
ärendehanteringen och beslutsgången i ärendet, genomgång av tillämpliga regler 
avseende det aktuella ärendet och kartläggning av indikationer på legala brister i ärendet. 
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 Bakgrund 
För att sätta in ämnet i sin rätta kontext kommer i det följande ärendet att beskrivas i 
kronologisk ordning, utifrån den begränsade information vi har fått tillgång till. Denna 
tidslinje finns sammanfattad i tabellform i Bilaga 1.  

Den 23 april 2013 beslutade kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun att godkänna att ett 
markanvisningsavtal med Sjöbostäder i Lindesberg AB (“Sjöbostäder”) ingås. Beslutet 
föregicks av en tjänsteskrivelse från enheten för Näringsliv och utveckling 
(“Förvaltningen”), som är underställd en nämnd - kommunstyrelsens planerings- och 
utvecklingsutskott (idag benämnd Tillväxtutskottet). Förvaltningens tjänsteskrivelse är 
daterad 13 april 2013 och innehåller en kort redogörelse av ärendet samt ett utkast till 
markanvisningsavtal. I ärendebeskrivningen anges att Sjöbostäder efterfrågat sjönära 
mark i Lindesberg för exploatering av bostadsrätter, och att Förvaltningen ser positivt på 
en sådan exploatering.  

Efter att kommunstyrelsen godkänt utkastet till markanvisningsavtal, ingick Lindesbergs 
kommun den 15 maj 2013 markanvisningsavtal med Sjöbostäder, genom vilket 
Sjöbostäder gavs en rätt att förvärva ett markområde för 140 kr per kvadratmeter. Det 
aktuella markområdet hörde vid tiden för ingåendet av markanvisningsavtalet till 
fastigheten Tredingen 1:1, som Lindesbergs kommun är lagfaren ägare till. I augusti 2016 
ingick Lindesbergs kommun ett fastighetsöverlåtelseavtal, som också utgjorde parternas 
ansökan om fastighetsbildning. I oktober 2016 avslutade Lantmäteriet en 
fastighetsbildningsåtgärd genom vilken två nya fastigheter, Tredingen 1:4 och Tredingen 
1:5, avstyckades från Tredingen 1:1.  

Enligt upprättade köpebrev uppgick köpeskillingen för Tredingen 1:4 till 292 000 kronor 
(erlades när köpebrevet undertecknades den 21 mars 2017), och köpeskillingen för 
Tredingen 1:4 till 408 000 kronor (erlades när köpebrevet undertecknades den 28 augusti 
2017). Den totala köpeskillingen för Fastigheterna uppgår alltså till 700 000 kronor, vilket i 
allt väsentligt överensstämmer med kvadratmeterpriset parterna kommit överens om i 
markanvisningsavtalet.  

Sjöbostäder inskrevs som lagfaren ägare av fastigheten Tredingen 1:4 den 20 juni 2017. 
Samma dag såldes fastigheten genom transportköp (dvs. en vidareförsäljning av en 
fastighet utan något annat tillägg eller ändring i köpevillkoren än tiden för tillträdet) vidare i 
två steg. Först till Bottenån Fastigheter AB, och sedan till Bostadsrättsföreningen 
Sjöbrisen (“Bostadsrättsföreningen”). Den redovisade köpeskillingen var densamma i 
samtliga tre steg, dvs. 292 000 kronor. Bottenån Fastigheter AB var vid tiden för 
transportköpet ett helägt dotterbolag till Sjöbostäder, vilket framgår av Sjöbostäders 
årsredovisning för 2018. Dotterbolaget Bottenån Fastigheter AB såldes enligt samma 
årsredovisning vidare, vilket gav ett positivt resultat om 5 768 000 kronor för Sjöbostäder. 
Köpare av Bottenån Fastigheter AB var Bostadsrättsföreningen, vilket framgår av 
Bottenån Fastigheter AB:s årsredovisningar för 2017 och 2018. I Bostadsrättsföreningens 
årsredovisning för 2016/2017 har fastigheten värderats till 6 067 319 kronor. Av samma 
årsredovisning har förvärvet av Bottenån Fastigheter AB från Sjöbostäder tagits upp som 
en kostnad, uppgående till 5 818 000 kronor.  

Inskrivningen av Sjöbostäder som lagfaren ägare till fastigheten Tredingen 1:5 dröjde till 
den 10 december 2019. Tredingen 1:5 såldes den 23 december 2019 vidare till Bottenån 
Fastigheter 1 AB (observera siffran “1” i bolagsnamnet - dvs. det är inte samma bolag 
som omnämnts ovan), som skrevs in som lagfaren ägare den 22 januari 2020. 
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Köpeskillingen uppgick till 477 675 kronor. Eftersom dessa transaktioner skett i närtid har 
ännu inga årsredovisningar offentliggjorts, varför det inte är känt om några ytterligare 
transaktioner likt vad gäller Tredingen 1:4 har genomförts. Intressant att notera i 
sammanhanget är att fastighetens taxeringsvärde uppgår till cirka 1 600 000 kronor. 

 Juridiska förutsättningar 
2.1. Offentligrättsliga utgångspunkter 

Kommuner har med stöd i det kommunala självstyret stor frihet att i sin verksamhet köpa 

och sälja fast egendom, men har vid överlåtelse av fast egendom att bland annat beakta 

kommunallagens regler om individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare och EU:s 

statsstödsregler. Vid överlåtelse av fast egendom är lagen om offentlig upphandling inte 

tillämplig. Ovanstående innebär som huvudregel att en kommun behöver säkerställa att 

kommunal mark inte överlåts till underpris i jämförelse med marknadsvärdet. Avseende 

överlåtelse av fast egendom har kommunen i övrigt att förhålla sig till jordabalkens regler 

vilka bland annat ställer krav på upprättande av en skriftlig köpehandling. 

Vid tiden för ingåendet av markanvisningsavtalet var lagstiftningsmiljön till viss del 

annorlunda. Den kommunallag som idag är gällande trädde i kraft först i början av 2018. 

Därför kommer utredningen ta sin utgångspunkt i kommunallagen (1991:900) som då var 

gällande (“ÄKomL”).  

Med stöd av 2 kap. 8 § ÄKomL har kommuner rätt att genomföra åtgärder för att allmänt 

främja näringslivet i kommunen. I samma paragraf fastslås att individuellt inriktat stöd till 

enskilda näringsidkare endast får lämnas om det finns synnerliga skäl för det. Detta 

innebär således att om synnerliga skäl inte föreligger, råder förbud mot individuellt inriktat 

stöd till enskilda näringsidkare. Synnerliga skäl ska tolkas restriktivt och har ansetts 

föreligga exempelvis när en kommun ekonomiskt stöttat livsmedelsbutiker och 

bensinstationer i glesbygdsområden. De individuellt inriktade stöden har då ansetts 

nödvändiga för att garantera en viss minimistandard av kommersiell service åt hushållen. 

I tillägg till ovan gäller enligt 2 kap. 2 § ÄKomL att kommuner ska behandla sina 

medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. 1 kap. 9 § 

regeringsformen stadgar vidare att myndigheter ska vara sakliga och opartiska i sin 

verksamhet.  

Sammantaget innebär ovanstående att kommuner måste agera sakligt och opartiskt och 

även tillse att åtgärder som vidtas inte utgör ett förbjudet individuellt inriktat stöd. För det 

fall att stöd riktas till en enskild näringsidkare, måste det noga övervägas om det finns 

synnerliga skäl. Utifrån likabehandlingsprincipen behöver det även resoneras kring varför 

just de utpekade stödmottagarna ska vara berättigade till stöd. 
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2.2. EU:s statsstödsregler 

Vid kommunalt stöd till näringslivet måste kommunerna beakta inte bara regleringen i 
kommunallagen, utan också EU-rättens regler om statsstöd. Med statsstöd avses stöd 
från stat, kommun eller region till en verksamhet som typiskt sett bedrivs på en marknad. 
Syftet med reglerna om statligt stöd är att säkerställa att konkurrensförhållandena inom 
EU inte snedvrids genom att medlemsstaterna genom sina offentliga organ ekonomiskt 
gynnar ett visst företag eller viss produktion. För att en åtgärd ska anses utgöra otillåtet 
statsstöd krävs det enligt artikel 107.1  EUF-fördraget att (i) en förmån direkt eller indirekt 
beviljas genom offentliga medel, (ii) åtgärden innebär att vissa företag eller viss 
produktion gynnas, (iii) åtgärden snedvrider eller hotar snedvrida konkurrensen, och (iv) 
att åtgärden kan påverka handeln mellan medlemsstaterna. Åtgärder som kan betraktas 
som statsstöd är exempelvis skattelättnader, borgensåtaganden utan marknadsmässig 
borgensavgift, lån på icke affärsmässiga villkor, överlåtelse av statligt, kommunalt eller 
landstingsägt bolag eller offentligt ägd mark till underpris, köp av varor och tjänster till 
överpris, m.m. Det handlar således om olika former av värdeöverföringar från offentlig 
aktör till annan.  

I allmänhet gäller att EU-kommissionen ska underrättas om alla planer på att vidta eller 
ändra stödåtgärder. Om en åtgärd genomförs i strid mot reglerna om statsstöd ska, om 
åtgärden genomförts, stödet gå tillbaka, vilket innebär att mottagaren måste återbetala 
det belopp som anses utgöra statsstöd jämte ränta. 

2.3. Beslutsförutsättningar 

De kommunala styrdokument som var gällande under 2013 i Lindesbergs kommun har 
uppdaterats och bytts ut, varför utgångspunkten i utredningen är de under 2013 gällande 
styrdokumenten. Inom ramen för uppdraget har de reglementen, regler och riktlinjer som 
var gällande vid tiden för ingåendet av markanvisningsavtalet efterfrågats. Även 
dokumentation avseende kommunens utredning av ärendet har efterfrågats. När det 
gäller styrdokument har endast då gällande reglemente för kommunstyrelsen samt då 
gällande delegationsordning gjorts tillgängliga. Övriga styrdokument som var gällande 
2013 har kommunen inte lyckats tillhandahålla. Kommunen har inte heller kunnat 
tillhandahålla något beslutsunderlag, utöver den tjänsteskrivelse från Förvaltningen som 
omnämnts ovan. I detta avseende hade det varit önskvärt att få del av den utredning som 
föregick tjänsteskrivelsen samt eventuell mailkorrespondens avseende 
markanvisningsavtalet. De antaganden och slutsatser som presenteras nedan görs med 
förbehåll för att det kanske finns ytterligare material. 

Genom 9 § i kommunens reglemente för kommunstyrelsen (antaget 19 juni 2012) har 
kommunfullmäktige delegerat beslutanderätten i vissa frågor till kommunstyrelsen. 
Avseende fastighetsförsäljningar framgår av paragrafen att kommunstyrelsen äger rätt att 
överlåta fastighet för en köpeskilling som inte överstiger 1 000 000 kronor. Köpeskillingen 
i förevarande fall uppgick, som nämnts ovan, till 700 000 kronor, varför beslutet rent 
formellt därför är korrekt.  

2.4. Kommunens utredning av ärendet 

Den s.k. officialprincipen innebär att myndigheter ska se till att ärenden blir så pass 
utredda som dess beskaffenhet kräver. Idag är principen lagfäst i förvaltningslagen, men 
vid tiden för ingåendet av markanvisningsavtalet fanns ingen motsvarande bestämmelse i 
då gällande förvaltningslag. Principen var dock i lika hög grad gällande, och hade sitt stöd 
i bl.a. praxis och juridisk litteratur.  
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Såvitt känt är det enda diarieförda utredningsmaterial som legat till grund för 
kommunstyrelsens beslut det tjänsteyttrande som Förvaltningen tillställde 
kommunstyrelsen inför beslutet. Varken nämnden (kommunstyrelsens utvecklings- och 
planeringsutskott) eller Förvaltningen har diariefört några handlingar kopplade till 
utredningen. Av tjänsteyttrandet framgår att Sjöbostäder har framfört önskemål om att 
förvärva sjönära mark i Lindesberg. Någon mer information om hur man bestämde sig för 
att gå vidare med just Sjöbostäders önskemål framgår inte av tjänsteskrivelsen. Av 
protokollet från kommunstyrelsens sammanträde den 23 april 2013 framgår ingen 
motivering till varför man valde att bifalla Förvaltningens förslag.   
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 Analys – Legala anledningar 
till en fördjupad granskning 

3.1. Inledning 

Sedan markanvisningsavtalet ingicks under 2013 har ny lagstiftning tillkommit på 
området. Sedan 1 februari 2015 ska kommuner anta riktlinjer för kommunala 
markanvisningar om sådana genomförs. Riktlinjerna ska, enligt lag (2014:899) om 
riktlinjer för kommunala markanvisningar, innehålla:  

• kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av 
markområden för bebyggande; 

• handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar; samt  

• principer för markprissättning.  

Vid tiden för ingåendet av markanvisningsavtalet fanns såvitt känt inga kommunala 
policydokument eller riktlinjer vad gäller markanvisningar. Trots att någon speciallag på 
området inte fanns 2013, gällde i allt väsentligt samma principer enligt den 
offentligrättsliga reglering som berörts i avsnitten ovan. Officialprincipen ställer 
exempelvis krav på att kommunen ska tillse att ärenden blir så pass utredda som dess 
beskaffenhet kräver. Förbudet mot individuellt inriktat stöd i kommunallagen, tillsammans 
med EU:s statsstödsregler, innebär i förlängningen att kommuner inte får sälja mark till 
underpris i jämförelse med marknadsvärdet.  

Till följd av lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar, har Lindesbergs kommun 
sedan 2015 riktlinjer för hur markanvisningar ska gå till. Den främsta anledningen till en 
fördjupad granskning av försäljningen av Fastigheterna är därför inte att identifiera 
förbättringspotential inom området. Den främsta anledningen till att initiera en fördjupad 
granskning är snarare att identifiera vad som eventuellt har gått fel, för att i den mån det 
går kunna rätta till felaktigheterna. Trots att den ifrågavarande transaktionen ligger 
tämligen långt tillbaka i tiden, bör det finnas ett intresse för Lindesbergs kommun att 
närmare utreda ärendet, bl.a. ur integritets- och förtroendesynpunkt.  

De delar av försäljningsprocessen som vi bedömer vara av särskilt intresse för en 
eventuell fördjupad granskning är: 

• Prissättningen av Fastigheterna.  

• Valet av köpare. 

3.2. Prissättningen 

Som nämnts ovan framgår det inte av den dokumentation som har gjorts tillgänglig för oss 
hur värderingen av marken gått till när kommunen beslutade att sälja för 140 kronor per 
kvadratmeter. Det är exempelvis inte känt om någon oberoende värderingsman var 
involverad i utredningsskedet, eller om några andra överväganden gjordes avseende 
marknadsvärdet. När det gäller marknadsvärdet kan dock vissa slutsatser dras av 
uppgifter i Sjöbostäders, Bostadsrättsföreningens och Bottenån Fastigheter AB:s 
årsredovisningar. Uppgifter i dessa årsredovisningar tyder på att Tredingen 1:4 såldes 
vidare i bolagsform till Bostadsrättsföreningen för en betydligt högre summa - omkring 
2800 kronor per kvadratmeter. Vad gäller fastigheten Tredingen 1:5 är det ännu inte känt 
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om även den sålts vidare likt Tredingen 1:4. Som ledning avseende marknadsvärdet kan 
dock konstateras att fastighetens taxeringsvärde uppgår till cirka 1 600 000 kronor, vilket 
kan jämföras med köpeskillingen som uppgick till 408 000 kronor.   

Om Fastigheterna, som det verkar, har sålts till ett pris understigande marknadsvärdet 
skulle försäljningen kunna ses som ett individuellt inriktat stöd till näringsidkare, vilket 
enligt kommunallagen inte är tillåtet om inte synnerliga skäl föreligger. Av utredningen har 
det inte framgått att några sådana synnerliga skäl som avses i lagen har förelegat. 
Försäljningen skulle även kunna ses som ett olovligt statsstöd enligt EU:s regelverk på 
området. Den yttersta konsekvensen om så är fallet är att stödet ska gå åter. Rimligtvis 
skulle det ske genom att förvärvaren Sjöbostäder får erlägga ett belopp motsvarande 
skillnaden mellan den redan erlagda köpeskillingen och marknadsvärdet 2013. Regler om 
återkrav av olovligen utbetalda statsstöd finns i lagen (2013:388) om tillämpning av 
Europeiska unionens statsstödsregler.  Av lagen följer att den som har lämnat olagligt 
stöd ska återkräva stödet, om inte återkrav får underlåtas enligt EU-rätten. Vidare 
föreskrivs det att den som har tagit emot olagligt stöd ska betala tillbaka stödet, om inte 
återbetalning enligt unionsrätten får underlåtas. 

Förutom att försäljningen skulle kunna ses som ett olovligt statsstöd, kan transaktionen 
också riskera att leda till skattemässiga konsekvenser. Ur skatterättsligt perspektiv kan 
nämligen en underprisöverlåtelse leda till uttagsbeskattning. Beroende på när 
försäljningen av Fastigheterna togs upp i kommunens deklaration, skulle Skatteverket 
under vissa förutsättningar kunna ompröva det ursprungliga beskattningsbeslutet, och 
därigenom besluta om efterbeskattning. Ett beslut om efterbeskattning får normalt 
meddelas inom sex år. 

3.3. Valet av köpare 

Eftersom det enda underlag vi fått tillgång till vad gäller kommunens utredning av ärendet 
är den tjänsteskrivelse som Förvaltningen tillställde kommunstyrelsen, är den enda 
information vi har att Sjöbostäder anmälde sitt intresse för sjönära mark i Lindesberg. Vi 
känner inte till om några andra aktörer övervägdes i processen. Om försäljningspriset de 
facto understiger marknadsvärdet, skulle försäljningen kunna utgöra ett problem utifrån 
likabehandlingsprincipen, eftersom Sjöbostäder gynnats genom förfarandet.  

En av de fysiska personer som är företrädare i, och troligen ägare av, Sjöbostäder är 
också politiker i Lindesbergs kommun och är i dagsläget ledamot av kommunstyrelsen. 
Den aktuella personens koppling till Lindesbergs kommuns organisation under 2013 är 
inte känd. Personkopplingen i sig behöver inte innebära att några oegentligheter har 
föregått fastighetsförsäljningen, och vi har inom ramen för denna förstudie inte funnit 
några omständigheter som tyder på att så är fallet. Personkopplingen utgör dock, enligt 
vår bedömning, ytterligare en anledning till att initiera en fördjupad granskning, för att 
säkerställa att ett sakligt och opartiskt förhållningssätt har brukats i samband med 
försäljningen av Fastigheterna. 
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 Bilaga 1 - Tidslinje 
 

 

2013-04-13 Enheten för Näringsliv och utveckling tillställer kommunstyrelsen en 

tjänsteskrivelse, där man föreslår att ett markanvisningsavtal med 

Sjöbostäder i Lindesberg AB ska ingås. Till tjänsteskrivelsen bifogas ett 

avtalsutkast. 

2013-04-23 Kommunstyrelsen godkänner att markanvisningsavtal ingås, i enlighet med 

förslaget från Näringsliv och utveckling. 

2013-05-15 Lindesbergs kommun ingår markanvisningsavtal med Sjöbostäder i 

Lindesberg AB 

2016-08-22 Fastighetsöverlåtelseavtal avseende Fastigheterna ingås. 

2016-10-27 Lantmäteriförrättningen, genom vilken Fastigheterna styckas av från 

Tredingen 1:1, avslutas. 

2017-03-21 Köpebrev avseende fastigheten Tredingen 1:4 upprättas. 

2017-06-20 Sjöbostäder i Lindesberg AB skrivs in som lagfaren ägare till fastigheten 

Tredingen 1:4. 

2017-06-20 Bottenån Fastigheter AB skrivs in som lagfaren ägare till fastigheten 

Tredingen 1:4. 

2017-06-20 Bostadsrättsföreningen Sjöbrisen skrivs in som lagfaren ägare till fastigheten 

Tredingen 1:4. 

2017-08-28 Köpebrev avseende fastigheten Tredingen 1:5 upprättas. 

2019-12-10 Sjöbostäder i Lindesberg AB skrivs in som lagfaren ägare till fastigheten 

Tredingen 1:5. 

2020-01-22 Bottenån Fastigheter 1 AB skrivs in som lagfaren ägare till fastigheten 

Tredingen 1:5. 
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 Closing statement 
Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 

(PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lindesbergs kommun enligt de villkor och 

under de förutsättningar som framgår av projektplanen. I avsaknad av skriftligt godkännande, tar 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB inte något som helst ansvar gentemot någon annan än 

uppdragsgivaren som väljer att förlita sig på eller att agera utifrån innehållet i denna rapport. Inte 

heller tas något ansvar för att rapporten används för andra syften än för dem som förelegat vid 

uppdragets utförande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-05-28  
 
 
 
 
Tobias Bjöörn 

  
 
 
 
 
Mathias Westergaard-Nielsen 

Uppdragsledare  Projektledare 
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 Yttrande 

   

 2020-06-30 Dnr MEX-2020-5:2 
 

   

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen  Lindesbergs kommun 
 
 
711 80 Lindesberg 

Mark- och Exploateringsenheten  
Isabella Lohse  
Tfn. 0581-81066  
info@sb-bergslagen.se  
  

 
 
Synpunkter på förstudie om försäljning av fastigheterna 

Tredingen 1:4 och 1:5  

Fastighet: Lindesberg Tredingen 1:4 
 
Yttrande  

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har ingen historik kring hur 
prissättningen av marken har gått till.  
 
Gällande hur ärendet initierades och hur valet av köpare gått till 
hänvisas till de artiklar som publicerats i Nerikes Allehanda och 
LindeNytt under 2012-2013. Det framgår av artiklarna att Sjöbostäder 
kontaktat kommunen ang sina idéer om bostadsutveckling. Den första 
plats som diskuterats verkar vara Loppholmarna. Se bilaga 1. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen (tidigare Bergslagens miljö- 
och byggförvaltning) gjorde under slutet av 2013 en enklare utredning 
som underlag för Sjöbostäder för att titta på alternativa platser för 
exploatering. Utredningen verkar aldrig ha blivit officiell. Se bilaga 2.  
 

Ärende  

De förtroendevalda revisorerna i Lindesbergs kommun har utifrån sin 
riskbedömning gett PwC i uppdrag att genomföra en förstudie avseende 
försäljningen av fastigheterna Tredingen 1:4 och Tredingen 1:5. Syftet 
med förstudien är att utreda om det finns legala anledningar att 
genomföra en fördjupad granskning av ärendet och kommunstyrelsens 
hantering därav.  
 
Efter genomförd förstudie är bedömningen att det finns anledning att 
överväga en fördjupad granskning av försäljningen av Fastigheterna. De 
delar av försäljningsprocessen som bedöms vara av särskilt intresse för 
en eventuell fördjupad granskning är:  
 
• Prissättningen av Fastigheterna.  
• Valet av köpare.  
 
Det framgår exempelvis inte av den dokumentation som har gjorts 
tillgänglig hur värderingen av marken gått till när kommunen beslutade 
att sälja för 140 kronor per kvadrat-meter. Det är exempelvis inte känt 
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om någon oberoende värderingsman var involverad i utredningsskedet, 
eller om några andra överväganden gjordes avseende marknadsvärdet.  
Eftersom det enda underlag som tillgängliggjorts vad gäller 
kommunens utredning av ärendet är den tjänsteskrivelse som 
Förvaltningen tillställde kommunstyrelsen, är den enda information 
som framkommit att Sjöbostäder anmälde sitt intresse för sjönära mark 
i Lindesberg. Det är inte känt om några andra aktörer övervägdes i 
processen.  
 
Förstudien har behandlats och godkänts av revisorerna vid 
sammanträdet 2020-05-28.  
Revisorerna har beslutat att överlämna rapporten till kommunstyrelsen 
med önskan om kommentarer senast 2020-08-27. 
För Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
 
Isabella Lohse 
Enhetschef 
 
Denna handling är bekräftad digitalt och saknar därför namnunderskrift 

 



 

 

Nerikes Allehanda https://www.na.se/artikel/sjobrisen-vill-bygga-pa-loppholmarna 

 

 

 

Nerikes Allehanda  
https://www.na.se/artikel/har-ar-bostader-ingen-utopi 

 

 



 

 

LindeNytt 16 januari 2013  
https://lindenytt.com/nyheter/foreslar-avsatta-en-tredjedel-av-holmen-for-bostader/ 



 

Nerikes Allehanda https://www.na.se/artikel/byggprojekt-flyttas-fran-loppholmarna 



 

 

Upprättad på Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning den 25 oktober 2013. 
 
Diarienummer 201x-Sxxx 
 
 

UTREDNING 
 

Alternativ 1 – Del av Tredingen 15:3 
 

Bild 1A. Grov illustration av utredningsområde ”alternativ 1”. 
 
• Ny detaljplan krävs. 

• Marken ägs av Tredingen utveckling. 

• Strandskydd 
Området ligger inom 100 meter från stranden. Vid framtagande av en ny detaljplan så 
återinförs strandskyddet. (Illustrerat i bild 2A) 
> Upphävande av strandskyddet krävs.  
Ingen garanti att detta är möjligt, men upphävande av strandskyddet kan prövas enligt 7 kap 
18c § pkt 5 MB. Dock ska en remsa på 20-30 meter lämnas fri i enlighet med 7 kap 18 f §. 
 



 

 

 
Bild 2A. Illustration av strandskyddsgränsen, 100 m. 
 

• Geotekniska undersökningar 
I arkivet på BMB finns inga geotekniska undersökningar för området. Dock bör det finnas en 
geoteknisk undersökning från byggnationen av arenahallen (FALAB, TUAB, LIBO?).  

 
• Markföroreningar 
Området ligget i/intill det som på 40-talet användes som avfallsdeponi. De 
markundersökningar som gjorts i samband med byggnationen av arenahallen har inte 
inkluderat det aktuella området. (se bild 3A). 
> Översiktlig markundersökning krävs innan planläggning. 

På flygbild från 1947 syns deponin på det område där arenahallen syns idag. Det är dock 
oklart hur utbredningen av deponin var åren innan och efter flygbilden togs. Länsstyrelsen 
kommer sannolikt kräva en markundersökning i samband med detaljplanens framtagande.  
 

 



 

 

 
Bild 3A.Provpunkter från provtagningsplan tillhörande undersökning som gjordes i samband 
med byggnationen av Arenahallen. 

Slutsatsen från den utredningen illustrerad i punkt 3A, utifrån perspektivet att bygga 
arenahallen, var i huvudsak att någon nämnvärd risk för människors hälsa pga utströmning av 
lakvattenpåverkat grundvatten från det undersökta området till Bottenån och Lindessjön 
bedöms inte föreligga. Risken för explosion, eller andra olyckor som följd av 
metangasproduktion i fyllningen, bedöms som mycket låg. 
 
Viktigt att tänkt på är att bostäder är en användning som har högre krav på sig jämfört med 
övriga användningar. 



 

 

 

 
Bild 4A. Flygbild från 1947 illustrerar avfallsdeponin. 



 

 

 
Bild 5A. Flygbild från 1956. Platsen för deponin har flyttats åt sydväst. 



 

 

 
Bild 6A. Deponiernas placering (baserat på flygbilderna) i förhållande till dagens karta. 
 



 

 

 
Bild 7A. Lämplig matning av trafik till området. 

 
• Framtida trafikmatning bör ske västerifrån, huvudsakligen via Nyborgsgatan. En tillfartsväg 
måste ha möjlighet att led transporter till arenahallen, samt trafik som kommer mata 
eventuella övriga målpunkter (ex. parkering, camping m.m.) i den sydvästra delen av dagens 
skolområdet (kryss i bild 7A).  



 

 

  

 
Bild 8A. Nivå för färdigt golv i befintlig terräng.  
 

• Åtgärder för att hantera risk för översvämning 
 
Nivå för färdigt golv som kommer skrivas in som en bestämmelse i detaljplanen är +64,5 
(RH00).   

> Söder om den streckade linjen i bild 8A (grovt illustrerad linje för +64,5) kommer det 
krävas uppfyllnad eller annan permanent teknisk lösning för att hantera risken för 
översvämning. 
 
Nivån +64,5 är definierad av länsstyrelsen och utgår från den kartering av 100-års flödet som 
Myndigheten samhällsskydd och beredskap identifierade 1999. Inom de närmsta månaderna 
kommer en ny översvämningskartering där 100- och 200-årsföde identifieras. Det kommer 
sannolikt leda till en revidering av nivån för färdigt golv som länsstyrelsen sätter. Dock 
kommer det sannolikt inte skilja mycket från dagens +64,5. 
 
• I länsstyrelsens kartering av förutsättningar för ras och skred så finns en del av det aktuella 
området markerat.  

> Detta innebär att länsstyrelsen sannolikt kommer kräva en ras och skredutredning 
innan detaljplanen kan antas. 
 



 

 

 
Bild 9A.Länsstyrelsens kartering av förutsättningar för ras och skred 
 

 
• Övriga intressenter/annan användning 
 
Arenahallens behov av att expandera ytterligare 
Senaste året har arenahallen byggts till på den sydvästra sidan.  
> Hur ser kommunen/skolan på behoven av expansion i framtiden? Behov av andra ytor 
för arenahallens funktion? 

 
Skolans behov av yta (idrott, ytterligare byggnader, ”rast” ytor) 
Ytan tillhör det som i gällande detaljplan definieras som skolområde.  
> Frågor att ställa till skolans tjänstemän, barn & utbildningsnämnden, och 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige är hur man ser på framtida behov av ytor för 
skolans verksamhet. 
 
Camping 
Det finns intresse från, i första hand privata aktörer, att använda delar av skolans område till 
citynära camping. Tidiga diskussioner har dock inte inkluderat området som illustrerats i bild 
1. 
 
Lindesjön runt 
Det finns anledning i detta sammanhang att diskutera vilken roll, och vilken utformning, 
Lindesjön runt ska ha utmed denna del. Grundförutsättningen är att passagen för allmänheten 



 

 

skall uppfylla 7 kap 18 f §, men det finns såklart olika sätt att utveckla denna gång- och 
cykelväg och dess omland. 
 

Parkering/tivoli/cirkus 
I och med detaljplanen för Ålkilsbacken så minskar antalet parkeringsplatser på tivoliplan. 
Det finns synpunkter på att det redan idag vid större evenemang är dåligt med 
parkeringsplatser. Rekommendationen från BMB har varit, och är, att grusplanen bakom 
Lindeskolan skall sparas som en parkeringsreserv, och även nyttjas som en parkering vid 
större evenemang. Därtill skulle den kunna användas som uppställningsyta för cirkus och 
tivoli. 

 

• Gällande detaljplaner 

 
Bild 10A. Gällande detaljplan för det aktuella området.  
 
• Användningen i gällande plan är Skola, 2 våningar. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Alternativ 2 – Vargen 7 & del av Vargen 5 
 

Bild 1B. Grov illustration av utredningsområde ”alternativ 2”. 
 
• Ny detaljplan krävs. 

• Marken ägs av Lindesberg kommun (Lindesås 1:1), Tredingen utveckling AB (Vargen 7) 
och Industrilokaler i Lindesberg AB (Vargen 5). 
 
• Området utreds som en del i planprogrammet för Norra stadskärnan. Under februari/mars 
kommer frågan om områdets utveckling samrådas kring i planprogrammet. Förslag till 
användning är inte bestämt i detta läge utan kommer utredas under planprocessen för 
planprogrammet.  
 



 

 

 
Bild 2B. Gräns för riksintresse för kulturmiljövård. 
 

• Gränsen för riksintresset för kulturmiljövård ligger ca 60 meter från det aktuella området. 
Länsstyrelsen har uttryckt att nybyggnation skall utvärderas utifrån hur det påverkar 
riksintresset. Det betyder att även byggnation i en zon utmed riksintressets utsida kan komma 
att utvärderas utifrån hur det påverkar riksintresset. Dock bedöms detta vara på ett avstånd 
som inte kommer bedömas utifrån påverkan på riksintresse. 

• Gamla kirurgen, som tillhör de byggnader som uppfördes i sten, är ensam i sitt slag från sin 
tid i den norra delen av stadskärnan och bedöms ha en betydande roll i kvarteret. Gamla 
kirurgen kan på sikt också utvecklas till bostäder. 

 

> Vid utformning av kvarteret bör hänsyn tas till framförallt Gamla kirurgen för att 
undvika att den upplevs som inträngd. 



 

 

 

 
Bild 3B. Område för det registrerade fornminnet. 

 

• Större delen av stadskärnan är klassad som fornminne. Lagen (1998:950) om kulturminnen 
m.m. skyddar fasta fornlämningar. Skyddet motsvarar det område som behövs för att bevara 
lämningen och utan tillstånd är det förbjudet att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller på 
annat sätt ändra eller skada en fast fornlämning. 

> Exploatering av området kommer kräva arkeologisk undersökning innan detaljplanen 
antas politiskt. Undersökningens kostnad läggs på övriga kostnader för 
detaljplaneläggningen.  

 



 

 

 
Bild 4B. Nivå för färdigt golv i befintlig terräng. 
 
• Åtgärder för att hantera risk för översvämning 
 
Nivå för färdigt golv som kommer skrivas in som en bestämmelse i detaljplanen är +64,5 
(RH00).   

> Väster om den streckade linjen i bild 4B (grovt illustrerad linje för +64,5) kommer det 
krävas uppfyllnad eller annan permanent teknisk lösning för att hantera risken för 
översvämning. 
 
Nivån +64,5 är definierad av länsstyrelsen och utgår från den kartering av 100-års flödet som 
Myndigheten samhällsskydd och beredskap identifierade 1999. Inom de närmsta månaderna 
kommer en ny översvämningskartering där 100- och 200-årsföde identifieras. Det kommer 
sannolikt leda till en revidering av nivån för färdigt golv som länsstyrelsen sätter. Dock 
kommer det sannolikt inte skilja mycket från dagens +64,5. 
 



 

 

 
Bild 5B. Illustration av strandskyddsgränsen, 100 m. 

 
• Strandskydd 
Området ligger inom 100 meter från stranden. Vid framtagande av en ny detaljplan så 
återinförs strandskyddet. (Illustrerat i bild 5B) 
> Upphävande av strandskyddet krävs.  
Ingen garanti att detta är möjligt, men upphävande av strandskyddet kan prövas enligt 7 kap 
18c § pkt 5 MB. Dock ska en remsa på ca 15-20 meter lämnas fri i enlighet med 7 kap 18 f §. 
 
• Gamla kirurgen är skyddad med en q-bestämmelse i gällande detaljplan. Litet q betecknar 
att byggnaden är särskilt kulturhistoriskt värdefull och inte får förvanskas 



 

 

 
Bild 6B. I gällande detaljplan är användningen Allmänt ändamål. Gamla kirurgen har en q-
bestämmelse 
 

 
Bild 7B. Det markerade området illustrerar grovt det i detaljplanen som släckts ut av 
detaljplanen i bild 6B. 

 



 

 

Alternativ 3 – Del av Jungfrun 1 (Floragatan) 
 

 
Bild 1C. Grov illustration av utredningsområde ”alternativ 3”. 

• Ny detaljplan krävs. 
 
• Marken ägs av Lindesbergs bostäder. 
 
• Vatten och avlopp finns i närheten. Kapaciteten okänd. 

 
Bild 2C. Parkeringsytan på Jungfrun 1.



 

 

 
Bild 3C. Floragatan, västlig vy. 
 

 
Bild 4C. Floragatan, östlig vy. 

 



 

 

  
Bild 5C. Gällande detaljplan medger endast parkering på den aktuella ytan. 
 

 
Bild 6C. Servitut gynnande Jungfrun 2 & 3. 
 
• Som bild 6C redovisar så finns servitut som gynnar Jungfrun 2 & 3. Kan dessa tillfarter 



 

 

finnas kvar om parkeringen bebyggs med bostäder? Jungfrun 3 har idag inte utfart mot 
Kungsgatan, men gällande detaljplan tillåter detta. Det finns idag inget garage eller uppfart 
mot Kungatan. Frågan är om fastighetsägaren till Jungfrun 3 kan/vill ansluta från Kungsgatan. 
(se bild 6C) 

  
Bild 6C. Jungfrun 3. 
 
• Området ligger inom område som är klassat som lågrisk radon. 

• Inga inkarterade risker för ras och skred i länsstyrelsens material. 
 

 
Bild 7C. Illustration av strandskyddsgränsen, 100 m. 
 
• Strandskydd 
Området ligger inom 100 meter från stranden. Vid framtagande av en ny detaljplan så 



 

 

återinförs strandskyddet. (Illustrerat i bild 7C) 
> Upphävande av strandskyddet krävs.  
Ingen garanti att detta är möjligt, men upphävande av strandskyddet kan prövas enligt 7 kap 
18c § pkt 5 MB. Dock ska en remsa på ca 15-20 meter lämnas fri i enlighet med 7 kap 18 f §. 
 
• Trafik/Parkering 
Den aktuella parkeringsytan används i dagsläget av besökare och personal till verksamheten 
på Jungfrun 1. 
> För att undersöka om det finns en alternativ lösning för det behov av parkering som 
ytan fyller idag så krävs att fastighetsägaren kontaktas. 
 
• Värdefull kulturmiljö 
Befintliga hus i den sydvästra delen av fastigheten är inte skyddade i detaljplanen, eller heller 
ej del av riksintresset, men bedöms av planavdelningen ha ett värde ur kulturmiljöhänseende. 
Diskussion med stadsarkitekt och antikvarie bör ske innan beslut om att riva byggnaderna. 

 
• Övriga frågor 

> Är LIBO, FALAB intresserade av att bygga här? Vill dom själva bygga här? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Alternativ 4 – Del av Sköndal 1:1 (Kullebrinken) 
 

 
Bild 1D. Grov illustration av utredningsområde ”alternativ 4”. 
 
• Ny detaljplan krävs. 
 
• Marken ägs av Lindesberg kommun. 
 



 

 

 
Bild 2D. Gällande detaljplan. Området är Parkmark. 

Bild 3D. Sköndal 9:7 är registrerad för att ha innefattat en miljöfarlig verksamhet (Liljedals 
skofabrik). Potentiell markförorening i området. 



 

 

> Troligen kommer en markundersökning av området söder om 9:7 krävas.  
Kostnaden för denna tillkommer kostnaden för detaljplanen. 

 

 
Bild 4D. VA-ledningar genomkorsar området. 

 
Bild 5D.  Elledningar genomkorsar området. 

• El-, tele- och VA ledningar genomkorsar området. 
> En eventuell exploatering innebär sannolikt en tillkommande kostnad för ledningsflytt 
för exploatören. 



 

 

 

 

 
6D. Avståndet till järnvägen är inom 300 meter. Illustrerat avstånd är ca 160 meter. 

• Sannolikt överstiger bullernivåerna aktuella gränsvärden.  
> Eventuellt kommer planen kunna prövas som ett avstegsfall i enlighet med Boverkets 
allmänna råd 2008:1, men det finns ingen garanti att länsstyrelsen godkänner detta. 

 

• Övriga synpunkter på exploateringen 
Syftet med parkytan i den gällande detaljplanen var att skapa en luftighet i den täta 
villabebyggelsen. En luftighet som skapar ett mervärde för den befintliga bebyggelsen. 
> En eventuell exploatering skall vägas mot eventuella negativa effekter av en 
förtätning. Stadsarkitekten ska ge sin syn i ett senare skede. 

 



 

 

 
Bild 7D. Länsstyrelsens kartering av förutsättningar för ras och skred 
 
• I länsstyrelsens kartering av förutsättningar för ras och skred så finns en del av det aktuella 
området markerat.  

> Detta innebär att länsstyrelsen sannolikt kommer kräva en ras och skredutredning 
innan detaljplanen kan antas. 
 
• Trafik till området. 
Utifrån vad som är känt i nuläget så rekomenderas att området trafikmatas från den västra 
sidan (bild 8D). Anslutningen som nåt området söderifrån, mellan 9:3 och 6:1 bör lämnas 
öppen för gång- och cykeltrafik. 

 



 

 

 

 
Bild 8D. Lämplig trafikmatning till området. 
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förvaltningsområde 2019. 

_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 
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Verksamhets- och ekonomisk rapport:  

 Finskt förvaltningsarbete 2019 
   

EKONOMISK RAPPORT 

 Vi har lämnat den årliga ekonomiska rapporten till Länsstyrelsen i 

Stockholm som är tillsynsmyndigheten för Nationella minoritetslag-

stiftningen.  

 Vi har under 2019 nyttjat hela det statliga bidraget på 660 000 kr. 

Av dessa 660 000 kr går merparten till samordningskostnaden lön, ca 

80%. Resterande medel, 132 358 kr gick till verksamhet enligt nedan: 

  

   

 

 FÖRKLARINGAR 

Vi har hållit budget, en omdisponering gjordes dock där vi ökade på 

informationskostnaderna eftersom vi under 2019 hade lägre kostnad för 

språk och kultur och inte haft kostnader för personalutbildning, annat än 

smärre kurskostnad för förskolepersonal. 

Information: Annonskostnaderna ändrades radikalt, dels för prishöjning i 

en av sverigefinska tidningarna. dels för att 2020 års kostnad 

debiterats på 2019 (20 020kr) 

Seniorverksamhet: seniorträffar med folkhälsotema/lågtröskelservice 

anordnades genom samordnarens försorg efter önskemål från finska 

seniorer. 

  

  -bilaga 1: Ekonomiska rapporten till Länsstyrelsen i Stockholm 

seniorverksamhet
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 VERKSAMHETSRAPPORT 

 

 Omorganisation av finska förvaltningsarbetet fortgår. Vi har förberett i 

den nya styrmodellen för arbetet med nationella minoriteter. I och med 

den nya skärpta minoritetslagstiftningen från januari 2019 har vi haft 

genomgångar för politikergrupper samt förvaltningsledningar men 

kommer att behöva fortsätta arbeta fram nya mål och riktlinjer för vårt 

minoritetspolitiska arbete.  

 Eftersom det under 2019 inte funnits någon verksamhetsplan med 

förvaltningsspecifika delar, finns heller inte rapport från förvaltningarna 

med här, bara en kommentar om vad samordnaren löpande fått veta om 

pågående verksamhet.   

 
Seniorverksamhet: Vi har inte haft några merkostnader för 

äldreomsorgen under 2019 men har istället satsat på seniorträffar med 

folkhälsotema, samhällsinformation, samt bassängträning på finska. Vi har 

haft samverkan med Länsstyrelsen och biblioteket ang. digital service, 

samt konsumentinfo och balansträning. På träffarna har vi haft fysisk 

träning samt datakunskap. 

Kulturverksamhet: Vi har haft kulturarrangemang i samverkan med 

Frövi pappersbruksmuseum, biblioteket och Filmstudion i form av musik, 

föreläsningar och två finska filmer och en teater. Samordnaren är alltid 

med för att sprida information om arbetet med nationella minoritetens 

sverigefinnar. 

Tack vare år 2018 publicerade antologin, har vi haft några föreläsningar 

om den samt blev inbjudna till en sverigefinsk bokmässa på 

Finlandsinstitutet med den. Den blev även inläst genom bibliotekets IRIS-

media. 

Vi har också samverkat med kulturenheten i bl.a. föredrag och utställning. 

Sverigefinska kulturveckan genomfördes även i år vecka 49 i samarbete 

med biblioteket, och i år med en fotoutställning med foton av och till 

minne av Kaarlo Heiniemi som dog i Stråssa gruva 1960. Utställningen 

producerades i samverkan med kulturhistoriska arkivet. 

Samverkan: Frövifors, biblioteket, Väntjänsten, vars finska del har startat 

en körverksamhet som besöker bl.a. boenden. Filmstudion har visat två 

finska filmer samt riksteaterföreningen en direktsänd teaterföreställning 

från Helsingfors. 

 Vård och Omsorg: Samordnaren har inte fått någon rapport om att det 

omsorgen på finska kunnat utvecklas. Det verkar vara fortsatt svårt att 

täcka behovet av omsorg på finska. Det råder brist på finsktalande 

personal. Inga kurser i vårdfinska har efterfrågats under 2019. 
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 Barn och utbildning: 

 En förskollärare har varit på re-vitaliseringskurs.  

 

 Information: 

Extern information: Hemsidan med aktuell information uppdateras 

kontinuerligt. Besöks-antalet toppar vissa perioder men snittet på 

veckobesökarantalet ligger mellan 125-150. Dock visar vår egen 

enkätundersökning bland sverigefinska seniorer på seniorträffarna, att 

bara 1 av 13 letat information på nätet, de andra hade fått information via 

pappersposten eller sin förening. 

Information om verksamheten delas också ut via bibliotek, föreningar och 

per vanlig post till dem som vill ha. Vi annonserar i två finska rikstäckande 

tidningar samt NA. Även Linde-kultur har lagt upp vår verksamhet på sin 

webb.  

Intern information: Lagstiftningen skärptes från 1 jan och vi har haft 

genomgångar med berörda förvaltningar. 

 Samråd: 

 Vi hade två öppna samråd med sverigefinska minoriteten. 

 

 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS 

 Mycket av det finska förvaltningsarbetet har legat på sparlåga i väntan på 

nya organisationsformen/styrmodellen där resurser bättre ska kunna 

nyttjas och som sedan blir en mer integrerad del av kommunens arbete i 

frågor som berör de nationella minoriteterna. Dock har vi haft omfattande 

informationsinsatser i ledningsgrupper ang. den stärkta lagstiftningen och 

förståelsen för vikten av att arbeta med frågan tycks ha ökat. 

 Bristen på finsktalande personal är fortfarande menlig för verksamheten 

och vi har inte kunnat stilla den oro som finsktalande äldre har inför sin 

ålderdom.  

 Dock har finska arbetet synliggjorts på bra sätt via samverkan med andra 

aktörer och press. 

 

 Lindesberg 27 januari 2020  

 Airie Tervaniemi  

  

 

Bilaga: Lindesbergs redovisning av statliga bidraget för 2019 till Länsstyrelsen i Stockholm sid. 6-7 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2020-08-24  KS 2020/166 

 Kanslienheten 
Airie Tervaniemi 
 0581-81130 
airie.tervaniemi@lindesberg.se 

  

 

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

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

Utskottet för stöd och strategi 
Kommunstyrelsen 
 

Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och 

uppföljning (SOU 2020:27) Ku2020/01170/CSM 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår utskottet för stöd och strategi föreslå 
kommunstyrelsen besluta 

 anta remissvar daterad 2020-08-20 som Lindesbergs kommuns 
yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Vi har kommenterat 7 delar i utredningen. Samtliga delar underlättar 
kommunernas arbete med nationella minoriteter. 

Henrik Arenvang Airie Tervaniemi 
Förvaltningschef Handläggare 

För kännedom: 

Regeringskansliet, kulturdepartementet 

Bilagor: 

Remissvar SOU 2020.27 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 9 (10) 
 Sammanträdesdatum:  

Utskottet för stöd och strategi 2020-09-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

USS §14/20   Dnr: KS 2020/166 

 

Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning 

och uppföljning (SOU 2020:27) Ku2020/01170/CSM 
 
Beslut 

Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. anta remissvar daterad 2020-08-20 som Lindesbergs 
kommuns yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Vi har kommenterat 7 delar i utredningen Högre växel i 
minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning (SOU 
2020:27). Samtliga delar underlättar kommunernas arbete med 
nationella minoriteter. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår utskottet för stöd och strategi föreslå 
kommunstyrelsen besluta 

1. anta remissvar daterad 2020-08-20 som Lindesbergs 
kommuns yttrande. 

_____ 

 

För kännedom: 

Regeringskansliet, kulturdepartementet 
Kommunstyrelsen 
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2020-08-18  KS 2019/235 

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

  

 

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

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

Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 
 

Genomlysning av Lindesbergs kommuns befintliga nämnd- och 

förvaltningars organisation - politisk organisation 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Tillväxtutskottet blir tillväxtnämnden från och med 2021-01-01 

 Tillväxtnämnden ska ha 9 ledamöter och 9 ersättare 

Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontoret byter namn till 
kommunstyrelseförvaltningen. 

Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att arbeta fram förslag till 
reglemente för kommunstyrelsen (KS) och tillväxtnämnden (TN). Förslaget 
ska presenteras för kommunstyrelsen 27 oktober. 

Den nya politiska organisationen ska utvärderas under perioden januari-
februari 2022 och utvärderingen ska återrapporteras till kommunstyrelsen i 
mars 2022.  

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade i september 2019 att kommundirektören ska i 
projektform genomföra en genomlysning och en översyn av Lindesbergs 
kommuns befintliga nämnds- och förvaltningsorganisation.  
 
I uppdraget ingick även att ge förslag till förändringar i den politiska 
organisationsstruktur för att kunna uppnå en kostnadseffektiv organisation 
som ger bästa möjliga service för Lindesbergs kommuns medborgare. 
 
Projektet startade 1 oktober 2019 och har sitt projektslut 31 december 2020. 
 
Projektet kommer att kunna redovisa olika delförslag, som kan beslutas 
och/eller genomföras från projektstart 1 oktober 2019 fram till nästa 
mandatperiod 2023. 
 
Organisationskonsultfirman KMPG har på uppdrag genomfört en utredning 
med förslag till ny politisk organisation, som har presenterats för 
kommunstyrelsen 21 april 2020.  
 
Utredningen och frågeställningar har partierna i kommunfullmäktige fått för 
remissyttrande under perioden 1 maj till 15 juli 2020.  



   
 

 2 (2)  

 
 
En särskild utsedd referensgrupp (Utskottet för stöd och strategi, USS) har 
följt arbetet med ett antal sammankomster och en Work-shop 6 april 2020. 
 
Efter att inkomna remissvar behandlats har ledamöterna i utskottet för stöd 
och strategi(USS) diskuterat förslaget till beslut vid sitt sammanträde 13 
augusti 2020. 

Konsekvenser 

Om förslaget till en ny politiskorganisation antas kommer kostnader för 
politisk verksamhet (demokrati) öka under perioden 2021–2022, med ca 
250,000 kr/år. 
 
Genom att fördela ett tydligt politiskt ansvar och en tydlig styrning så kommer 
förändringar i organisationsstruktur att uppnå en kostnadseffektivare 
organisation. (enligt utredning KPMG). 

 

En konsekvens av att den politiska organisationen förändras är att 
tjänstepersonorganisationen/förvaltningsstrukturen behöver anpassas så den 
överensstämmer i beslutsstruktur och reglementen.     

 

Dessa förändringar kommer att innebära att en risk och konsekvensutredning 
behöver genomföras tillsammans med de fackliga organisationerna.   

 

Kontinuerlig information till de fackliga organisationerna har redovisats via 
den kommunövergripande samverkansgruppen (KÖS).  

 

Berörda nämnder/förvaltningar kommer nu via sina samverkansgrupper få 
information och sedan medverka i framtagning av risk och 
konsekvensbeskrivningar.  

Henrik Arenvang Ellinor Halldan 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kommundirektör 

För kännedom: 

Kanslichef 
Personalchef 
Ekonomichef 
Förvaltningschef tillväxtförvaltningen 

Bilagor: 

Projektdirektiv, KS 2019/235-1 
Delrapport, KPMG, April 2020, KS 2019/235-7  
Remissvar från partierna 



 
 
 
 
 
 
1. Vad anser ert parti om att kommunstyrelsens beslutande del och beredande del 

skiljs åt i tid? 
Modellen, som vi har använt nu, är en bra modell på flera sätt, men vi anser att den 
inte fungerar optimalt. Beslutande och beredande måste renodlas och bli tydligare 
sinsemellan. Ett problem är att man aldrig riktigt kan förutsäga hur lång tid beslutande 
KS tar och tidsbokningar med tjänstemännen är inte alltid lätt att synka. Ofta har de 
fått vänta när tidsschema spräcks. Slöseri med arbetstid. Att genomföra heldag med 
beslutande och beredande KS känns mindre effektivt. Vore bra om två förmiddagar 
kunde användas och ginge det att få en jämnare balans, över ett arbetsår, angående 
antal ärenden på bordet, vore det en förbättring. 
 

       2. Vad anser ert parti är för och nackdelar (samt vad föredrar ert parti) gällande 
 
a) Beredande kommunstyrelse två veckor före beslutande kommunstyrelse 
 
b) Beredande kommunstyrelse på eftermiddagen (kl. 13.15) vid ordinarie 
    kommunstyrelsedatum  
 
Svar: föredrar a) Vänligen se motivering ovan!  

 
 
 

         3.  Vad anser ert parti om deltagande vid beredande kommunstyrelse? 
  
a) Beredning av ärenden sker via kommunstyrelsen arbetsutskott (7 ledamöter)  

                   och att mötet protokollförs. 
 
 

b) Beredning av ärenden sker med ordinarie ledamöter (15 st) och om ordinarie 
ledamot har förhinder går ersättare in. (15 ledamöter deltar) 

 
           Svar: MP föredrar b) 
                     När beredande KS fungerar optimalt är det ett forum för lärande, information       
                     och underlag för beslutsgången till KF. Detta är ett viktigt forum för den 
                     demokratiska, parlamentariska organisationen i en kommun. Protokoll blir aldrig  
                     detsamma. Kanske är behovet större hos små partier för denna organisation. Men  
                     har ett parti representation i KF är det kommunens ansvar att skapa bra 
                     infokanaler för alla. 
 
          
             4. Vad anser ert parti om att en utvärdering av den politiska organisationen görs 
                 klar till januari 2022 och ligger till grund för eventuella korrigeringar till ny 
                 mandatperiod 2023-2026. 

 

KS 2019/235-15



Svar: Nödvändigt! 
 
            Utskotten 
 

5. Vad anser ert parti om att Tillväxtutskottet blir Tillväxtnämnd från 2021? 
          Svar: bra förslag! 

 
 
6.  Vad anser ert parti om att Tillväxtnämnden utökas till 9 ordinarie ledamöter  

  och 9 ersättare (jmf med idag som Tillväxtutskott 7 + 7 )? 
  
          Svar: Bra förslag och se vidare motivering nedan under Svar på 7:an! 

 
 

7. Vad anser ert parti om att Utskottet för Stöd och strategi blir kvar och är utskott 
för kommunledningskontoret med 7 ordinarier ledamöter och 7 ersättare (ingen 

            förändring jmf med idag gällande ledamöter)? 
 
  Svar: Låt Utskottet för stöd och strategi bli en del av Tillväxtnämnden och ändra namnet till 
            t.ex. ”Strategi, näringsliv och hållbar utveckling” 
            Vi föreslår vidare att ett nytt utskott ersätter gamla stöd och strategi, enligt 7+7: 
            Kultur, bildning, fritid, föreningsverksamhet och uppleva o göra. 

 
 
 
Tack! 
 
Miljöpartiet mitt i sommaren 
   
Inger Griberg          

 
 

 
 

   
 

 
 

 



Frågorna som de politiska partierna ska ta ställning till 
Förslaget till ny politisk organisation har nu skickats ut på remiss till de politiska partierna i 
Lindesbergs kommun med sista svarsdatum 15 juli. Kommunstyrelsen beslutar 22 september och 
kommunfullmäktige tar det slutgiltiga beslutet 28 september för en eventuell ny politisk 
organisation från 1 januari 2021 - eller annat lämpligt datum. 
Frågeställningar till partierna angående politisk organisation: 
 
Kommunstyrelsen: 
1: Vad anser ert parti om att kommunstyrelsens beslutande del och beredande del skiljs åt i tid? 
 Bör skiljas i tid. 
2: Vad anser ert parti är för- och nackdelar (samt vad föredrar ert parti) gällande 

• Beredande kommunstyrelse två veckor före beslutande kommunstyrelse 
Bra då hinner man gå igenom eventuella frågor med styrelse/medlemmar 
 

• Beredande kommunstyrelse på eftermiddagen (kl 13.15) vid ordinarie 
kommunstyrelsedatum 

3: Vad anser ert parti om deltagande vid beredande kommunstyrelse? 

• Beredning av ärenden sker via kommunstyrelsen arbetsutskott (7 ledamöter) och att mötet 
protokollförs (7 ledamöter deltar). 

 
• Beredning av ärenden sker med ordinarie ledamöter (15 st) och om ordinarie ledamot har 

förhinder går ersättare in (15 ledamöter deltar) 
 Frågorna är ganska omfattande så det är viktigt att alla partier invalda i kommunstyrelsen 
 finns representerade 
4: Vad anser ert parti om att en utvärdering av den politiska organisationen görs klar till januari 
2022 och ligger till grund för eventuella korrigeringar till ny mandatperiod 2023-2026. 
 Ja. V anser att detta är en stor förändring och därför inte bör ske för fort eller med för dåligt 
 underlag. En grundlig utvärdering efter en provperiod är viktig och nödvändig. 
 
Utskotten 
5: Vad anser ert parti om att Tillväxtutskottet blir Tillväxtnämnd från 2021? 
 Ja. V sade redan under förra förändringsprocessen att detta ska vara en nämnd. 
6: Vad anser ert parti om att Tillväxtnämnden utökas till 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare 
(jämfört med idag som Tillväxtutskott 7 + 7)? 
 Ja, ger fler partier möjlighet att bli representerade 
 
7: Vad anser ert parti om att Utskottet för Stöd och strategi blir kvar och är utskott för 
kommunledningskontoret med 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare (ingen förändring jmf med idag 
gällande ledamöter)? 
 V anser att det blir bra (utan förändring) 
 

KS 2019/235-14
2020-07-14



Övriga synpunkter  
8: Skriv i löpande text övriga synpunkter eller förslag som ert parti vill framföra.  
 V anser att ersättarnas deltagande ska vara utan förändring. 
 Borttagande av förberedande KS är inte bra, svårt för mindre partier att vara delaktiga. 
 Kostnadseffektivt är bra men inte på bekostnad av en demokratisk beslutsprocess. 



Frågeställningar till partierna angående Politisk organisation 
 
Svar från Centerpartiets kommunkrets Lindesberg 

 
 
Kommunstyrelsen 

 
1. Vad anser ert parti om att kommunstyrelsens beslutande del och beredande del 

skiljs åt i tid? 
 
Centerpartiets kommunkrets Lindesberg anser: 
 
- Att vi fortsätter med det system vi har idag 

 
2. Vad anser ert parti är för och nackdelar (samt vad föredrar ert parti) gällande 

 
a) Beredande kommunstyrelse två veckor före beslutande kommunstyrelse  
 
Centerpartiets kommunkrets Lindesberg anser: 
 
- Det blir kortare tid för att hantera frågorna inom partiet. 

 
 

b) Beredande kommunstyrelse på eftermiddagen (kl 13.15) vid ordinarie 
kommunstyrelsedatum 

 
Centerpartiets kommunkrets Lindesberg anser: 
 
- Fungerar väl som det är idag. 
- Risken med längre tid mellan KS mötena är att ordförandebeslut måste till i brådskande 

ärenden.  
 

3. Vad anser ert parti om deltagande vid beredande kommunstyrelse?  
 
a) Beredning av ärenden sker via kommunstyrelsen arbetsutskott (7 ledamöter) 

och att mötet protokollförs. (7 ledamöter deltar) 
 
Centerpartiets kommunkrets Lindesberg anser: 
 

- Tveksamt om det ens behövs ett arbetsutskott. Det funkar bra med den politiska 
beredning som finns idag. 
 
b) Beredning av ärenden sker med ordinarie ledamöter (15 st) och om ordinarie 

ledamot har förhinder går ersättare in.  (15 ledamöter deltar) 
 
Centerpartiets kommunkrets Lindesberg anser: 

 

KS 2019/235-13
2020-07-13



- Att vi enbart har ordinarie ledamöter på plats. Ersättare kallas in vid behov. 
Ersättaren får handlingarna och kan bereda frågorna sina respektive partier. 
 

4. Vad anser ert parti om att en utvärdering av den politiska organisationen görs 
klar till januari 2022 och ligger till grund för eventuella korrigeringar till ny 
mandatperiod 2023-2026. 

 
Centerpartiets kommunkrets Lindesberg anser: 
 
- Enklast att ändra vid mandatskiften. 

 
 

Utskotten 
 
5. Vad anser ert parti om att Tillväxtutskottet blir Tillväxtnämnd från 2021? 
 
Centerpartiets kommunkrets Lindesberg anser: 
 
- Bra 

 
 

6. Vad anser ert parti om att Tillväxtnämnden utökas till 9 ordinarie ledamöter och 
9 ersättare (jmf med idag som Tillväxtutskott 7 + 7 )? 

 
Centerpartiets kommunkrets Lindesberg anser: 
 
- Bra 

 
 
 

7. Vad anser ert parti om att Utskottet för Stöd och strategi blir kvar och är utskott 
för kommunledningskontoret med 7 ordinarier ledamöter och 7 ersättare  
(ingen förändring jmf med idag gällande ledamöter)? 

 
Centerpartiets kommunkrets Lindesberg anser: 
 
- Då den även är krisledningsnämnd är det en lämplig storlek.  

 
 

Övriga synpunkter 
 

8. Skriv i löpande text övriga synpunkter eller förslag som ert parti vill framföra. 
 
Centerpartiets kommunkrets Lindesberg anser: 
 
- Inga övriga synpunkter. 

 
 

Centerpartiets kommunkrets Lindesberg 



 

 

Moderaterna KS 2019/235-12 
 

Frågeställningar till partierna angående Politisk organisation 

 
Kommunstyrelsen 

 

1. Vad anser ert parti om att kommunstyrelsens beslutande del och beredande del 

skiljs åt i tid? 

 
Moderaterna anser att det är en försämring 

 Det blir svårare för människor att engagera sig politiskt eftersom fler 
mötestillfällen innebär fler tillfällen då man behöver vara borta från sitt 
ordinarie arbete.  

 Det skulle innebära en ökad ekonomisk belastning för kommunen eftersom fler 
mötestillfällen innebär fler tillfällen då ersättning för förlorad arbetsinkomst 
efterfrågas (mer restid skulle också tillkomma). 
 

2. Vad anser ert parti är för och nackdelar (samt vad föredrar ert parti) gällande 

 

a) Beredande kommunstyrelse två veckor före beslutande kommunstyrelse  
 

Nackdelar 
 Kortare tid för förtroendevalda att arbeta med en fråga i partigruppen (mellan 

beredande och beslutande KS) 
 Kortare tid för tjänstemän att ta fram tillkommande underlag gällande en fråga 

(mellan beredande och beslutande KS) 
 

Fördelar 
Moderaterna ser inga fördelar med förslag a. 
 

b) Beredande kommunstyrelse på eftermiddagen (kl 13.15) vid ordinarie 
kommunstyrelsedatum  

 
Nackdelar 
Moderaterna ser inga nackdelar med förslag b. 

 
Fördelar 

 Längre tid för förtroendevalda att arbeta med en fråga i partigruppen (mellan 
beredande och beslutande KS) 

 Längre tid för tjänstemän att ta fram tillkommande underlag gällande en fråga 
(mellan beredande och beslutande KS) 

 
Moderaterna föredrar alternativ B. Det har fungerat hittills och sluttiden 16.00 har inte 
överskridits nämnvärt. Finns det behov av att mötet pågår längre vid enstaka tillfälle 
anser Moderaterna att det är ok.  
 

 
 



 

 

3. Vad anser ert parti om deltagande vid beredande kommunstyrelse?  

 

a) Beredning av ärenden sker via kommunstyrelsen arbetsutskott (7 ledamöter) 
och att mötet protokollförs. (7 ledamöter deltar) 

 
Moderaterna anser att detta förslag innebär en kraftig försämring av demokratin.  
Mindre partier kan enligt detta förslag inte vara med och uttrycka sin åsikt. Underlag 
kan komma att behöva kompletteras vid beslutande KS då alla partier som är 
representerade i KS är med då men inte på au. Detta eftersom nya perspektiv och frågor 
till ärendena kan tillkomma. Det kommer i praktiken innebära att frågor kan komma att 
skjutas upp och också att missnöje bland partierna kan uppkomma.  
 

b) Beredning av ärenden sker med ordinarie ledamöter (15 st) och om ordinarie 
ledamot har förhinder går ersättare in. (15 ledamöter deltar) 
 
 

Moderaterna tycker att KS fungerar bra idag med ordinarie och ersättare på plats. Enligt 
detta förslag kommer ersättare inte kunna ta del av och tillföra diskussionerna sina 
perspektiv för att nå fram till bra och genomarbetade beslut.  
 
Moderaterna vill behålla KS i sin nuvarande form med både ordinarie och ersättare. 
 
 

4. Vad anser ert parti om att en utvärdering av den politiska organisationen görs 

klar till januari 2022 och ligger till grund för eventuella korrigeringar till ny 

mandatperiod 2023–2026. 

 
Ska en omorganisation/korrigeringar göras är det rimligt att den är på plats till ny 

mandatperiod 2023–2026. Ej innan, ej efter. Att dra ut på tiden för en 

omorganisationsprocess är onödigt kostsam.  

 
Utskotten 

 
5. Vad anser ert parti om att Tillväxtutskottet blir Tillväxtnämnd från 2021? 

 
Bra förslag att det blir en nämnd. Det blir tydligare organisation och ger möjlighet att 
renodla nämnden till den mer operativa verksamheten. Det möjliggör också en bredare 
politisk förankring i partierna.  
 
6. Vad anser ert parti om att Tillväxtnämnden utökas till 9 ordinarie ledamöter och 

9 ersättare (jmf med idag som Tillväxtutskott 7 + 7 )? 
 

Moderaterna anser att det är bra att ledamötesantalet ökar om tillväxutskottet görs om 
till nämnd. Det kan vara 9+9 ledamöter och ersättare. Kanske att nämnden bör 
likställas med kommunens övriga nämnder och ha 11+11. 
 
 



 

 

7. Vad anser ert parti om att Utskottet för Stöd och strategi blir kvar och är utskott 

för kommunledningskontoret med 7 ordinarier ledamöter och 7 ersättare  

(ingen förändring jmf med idag gällande ledamöter)? 
 
Moderaterna anser att det är ett bra förslag. 
 
Övriga synpunkter 

 

8. Skriv i löpande text övriga synpunkter eller förslag som ert parti vill framföra. 

 

Det är viktigt att Tillväxtutskottets ansvarsområden fördelas mellan kommunstyrelsen 
(Stöd och strategi) och Tillväxtnämnden. Strategiska frågor till Kommunstyrelsen och 
operativa frågor/verksamhet till den nya Tillväxtnämnden. 
 
Exempelvis etableringsfrågor, översiktsplaner, detaljplaner och liknande bör ligga i KS. 
Kanske också Näringslivschefen behöver knytas närmare Kommundirektören i en ny 
organisation. 
 
Beredande Kommunstyrelse kan utvecklas med protokoll/minnesanteckningar som 
befäster de resonemang, diskussioner och beslutsförslag som framförts. Det är viktigt att 
tjänstemannaförslagen innehåller tydliga beslutsförslag i underlagen. 
 
Det är också mycket viktigt att färdiga beslutsförslag finns med när handlingarna till 
beslutande Kommunstyrelse läggs ut. 
 
 
 
 
För Moderaterna i Lindesbergs kommun 
Oppositionsråd Pär-Ove Lindqvist 
 
 



 

 

Frågeställningar till partierna angående Politisk organisation 

 
  KS 2019/235-11 
Kommunstyrelsen 

 

1. Vad anser ert parti om att kommunstyrelsens beslutande del och beredande del 

skiljs åt i tid? 

 
Kristdemokraterna och Liberalerna anser att det är en försämring 

 Det blir svårare för människor att engagera sig politiskt eftersom fler 
mötestillfällen innebär fler tillfällen då man behöver vara borta från sitt 
ordinarie arbete.  

 Det skulle innebära en ökad ekonomisk belastning för kommunen eftersom fler 
mötestillfällen innebär fler tillfällen då ersättning för förlorad arbetsinkomst 
efterfrågas (mer restid skulle också tillkomma). 
 
 

2. Vad anser ert parti är för och nackdelar (samt vad föredrar ert parti) gällande 

 

a) Beredande kommunstyrelse två veckor före beslutande kommunstyrelse  
 

Nackdelar 
 Kortare tid för förtroendevalda att arbeta med en fråga i partigruppen (mellan 

beredande och beslutande KS) 
 Kortare tid för tjänstemän att ta fram tillkommande underlag gällande en fråga 

(mellan beredande och beslutande KS) 
 

Fördelar 
Kristdemokraterna och Liberalerna ser inga fördelar med förslag a. 
 
 

b) Beredande kommunstyrelse på eftermiddagen (kl 13.15) vid ordinarie 
kommunstyrelsedatum  

 
Nackdelar 
Kristdemokraterna och Liberalerna ser inga nackdelar med förslag b. 

 
Fördelar 

 Längre tid för förtroendevalda att arbeta med en fråga i partigruppen (mellan 
beredande och beslutande KS) 

 Längre tid för tjänstemän att ta fram tillkommande underlag gällande en fråga 
(mellan beredande och beslutande KS) 

 
 
Kristdemokraterna och Liberalerna föredrar alternativ B. Det har fungerat hittills och 
sluttiden 16.00 har inte överskridits nämnvärt. Finns det behov av att mötet pågår 
längre vid enstaka tillfälle anser vi att det är ok.  



 

 

 
 
 

3. Vad anser ert parti om deltagande vid beredande kommunstyrelse?  

 

a) Beredning av ärenden sker via kommunstyrelsen arbetsutskott (7 ledamöter) 
och att mötet protokollförs. (7 ledamöter deltar) 

 
Kristdemokraterna och Liberalerna anser att detta förslag innebär en kraftig försämring 
av demokratin.  
Mindre partier kan enligt detta förslag inte vara med och uttrycka sin åsikt. Underlag 
kan komma att behöva kompletteras vid beslutande KS då alla partier som är 
representerade i KS är med då men inte på au. Detta eftersom nya perspektiv och frågor 
till ärendena kan tillkomma. Det kommer i praktiken innebära att frågor kan komma att 
skjutas upp och också att missnöje bland partierna kan uppkomma.  
 

b) Beredning av ärenden sker med ordinarie ledamöter (15 st) och om ordinarie 
ledamot har förhinder går ersättare in.  (15 ledamöter deltar) 
 
 

Kristdemokraterna och Liberalerna tycker att KS fungerar bra idag med ordinarie och 
ersättare på plats. Enligt detta förslag kommer ersättare inte kunna ta del av och tillföra 
diskussionerna sina perspektiv för att nå fram till bra och genomarbetade beslut.  
 
Kristdemokraterna och Liberalerna vill behålla KS i sin nuvarande form.  
 
 

4. Vad anser ert parti om att en utvärdering av den politiska organisationen görs 

klar till januari 2022 och ligger till grund för eventuella korrigeringar till ny 

mandatperiod 2023–2026. 

 
Ska en omorganisation/korrigeringar göras är det rimligt att den är på plats till ny 

mandatperiod 2023–2026. Ej innan, ej efter. Att dra ut på tiden för en 
omorganisationsprocess är onödigt kostsam.  

 
Utskotten 

 
5. Vad anser ert parti om att Tillväxtutskottet blir Tillväxtnämnd från 2021? 

 
Bra förslag att återgå till egen nämnd. Det möjliggör en bredare politisk förankring i 
partierna.  
 
6. Vad anser ert parti om att Tillväxtnämnden utökas till 9 ordinarie ledamöter och 

9 ersättare (jmf med idag som Tillväxtutskott 7 + 7 )? 
 

Kristdemokraterna och Liberalerna anser att det är bra att ledamötesantalet ökar om 
tillväxutskottet görs om till nämnd, kanske att nämnden bör likställas med kommunens 
övriga nämnder och ha 11+11.  



 

 

 
 
7. Vad anser ert parti om att Utskottet för Stöd och strategi blir kvar och är utskott 

för kommunledningskontoret med 7 ordinarier ledamöter och 7 ersättare  

(ingen förändring jmf med idag gällande ledamöter)? 
 
Kristdemokraterna och Liberalerna anser att det är ett bra förslag.  
 
Övriga synpunkter 

 

8. Skriv i löpande text övriga synpunkter eller förslag som ert parti vill framföra. 

 

 



Remissvar, SOCIALDEMOKRATERNA i Lindesbergs kommun 

 

Frågeställningar till partierna angående Politisk organisation 

  
  KS 2019/235-10 
Kommunstyrelsen 

 

1. Vad anser ert parti om att kommunstyrelsens beslutande del och beredande del 

skiljs åt i tid? 

 
Socialdemokraternas svar: Vi anser inte att det är ett bra förslag att 
kommunstyrelsens beslutande del och beredande del skils åt i tid. 
 

2. Vad anser ert parti är för och nackdelar (samt vad föredrar ert parti) gällande 

 

a) Beredande kommunstyrelse två veckor före beslutande kommunstyrelse  
 
Socialdemokraternas Svar: Vi anser inte att det är ett bra förslag att beredande 
kommunstyrelse är två veckor före beslutande kommunstyrelsen. 
 
 

b) Beredande kommunstyrelse på eftermiddagen (kl 13.15) vid ordinarie 
kommunstyrelsedatum  
 
Socialdemokraternas Svar: Vi anser inte att vi låser oss vid en specifik tid t ex 
13:15. För oss är det mycket viktigt att beredande och beslutande kommunstyrelse 
är under en sammanhållen dag.  
 
 

3. Vad anser ert parti om deltagande vid beredande kommunstyrelse?  

 

a) Beredning av ärenden sker via kommunstyrelsen arbetsutskott (7 ledamöter) 
och att mötet protokollförs. (7 ledamöter deltar)  
 
Socialdemokraternas svar: Vi anser att det finns både fördelar och nackdelar med ett 

KS-AU. Fördelen kan bland annat vara smidigheten. Nackdelen kan bland annat vara 

utifrån den demokratiska aspekten då få ledamöter kommer att ha optimal insyn. 
 

b) Beredning av ärenden sker med ordinarie ledamöter (15 st) och om ordinarie 
ledamot har förhinder går ersättare in.  (15 ledamöter deltar) 
 
Socialdemokraternas svar: Vi anser att det är bra förslag att beredning av 
ärenden sker med ordinarie ledamöter (15 st), och om ordinarie ledamot har 
förhinder går ersättare in. Dvs att enbart 15 ledamöter deltar vid beredning av 
ärenden. 
 



4. Vad anser ert parti om att en utvärdering av den politiska organisationen görs 

klar till januari 2022 och ligger till grund för eventuella korrigeringar till ny 

mandatperiod 2023-2026. 

 
Socialdemokraternas svar: Vi tycker det är bra förslag att utvärdering av den 
politiska organisationen görs klar, dock INTE till januari 2022, utan UNDER 2022. 
Detta kan sedan ligga till grund för eventuella korrigeringar till ny mandatperiod 
2023 – 2026 
OBS! Se även vår förklaring kring vår invändning, under punkten övriga 
synpunkter.  

 

Utskotten 

 

5. Vad anser ert parti om att Tillväxtutskottet blir Tillväxtnämnd från 2021? 
 

Socialdemokraternas svar: Vi anser att det är bra förslag att Tillväxtutskottet blir 

Tillväxtnämnd från 2021. Namnet till det nya namnet bör vara Tillväxtnämnd. 

 

 
6. Vad anser ert parti om att Tillväxtnämnden utökas till 9 ordinarie ledamöter och 

9 ersättare (jmf med idag som Tillväxtutskott 7 + 7 )? 
 

Socialdemokraternas svar: Vi anser att det är bra förslag att Tillväxtnämnden utökas till 

9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. 

 

 
7. Vad anser ert parti om att Utskottet för Stöd och strategi blir kvar och är utskott 

för kommunledningskontoret med 7 ordinarier ledamöter och 7 ersättare  

(ingen förändring jmf med idag gällande ledamöter)? 
 

Socialdemokraternas svar: Vi anser att det är bra förslag att utskottet för stöd och strategi 

blir kvar och är utskott för kommunledningskontoret med 7 ordinarie ledamöter och 7 

ersättare. Dvs ingen förändring jmf med nu gällande ledamöter. 
 

Övriga synpunkter 

 
Socialdemokraterna anser att tiden för utvärderingen av nya organisationen ska vara under 

2022 exempelvis till sommaren 2022. Vi anser att det inte är optimalt om man gör 

utvärderingen i januari 2022.  

 

 



Frågeställningar till partierna angående Politisk organisation 

 
Remissvar Sverigedemokraterna Lindesberg 

 KS 2019/235-9 
 
Kommunstyrelsen 

 

1. Vad anser ert parti om att kommunstyrelsens beslutande del och beredande del 

skiljs åt i tid? 

 
Nej 

 
 
 

2. Vad anser ert parti är för och nackdelar (samt vad föredrar ert parti) gällande 

 
a) Beredande kommunstyrelse två veckor före beslutande kommunstyrelse  

 
Nej (medför ökade kostnader) 
 

b) Beredande kommunstyrelse på eftermiddagen (kl 13.15) vid ordinarie 
kommunstyrelsedatum  
 
Ja 

 
 
 

3. Vad anser ert parti om deltagande vid beredande kommunstyrelse?  

 
a) Beredning av ärenden sker via kommunstyrelsen arbetsutskott (7 ledamöter) 

och att mötet protokollförs. (7 ledamöter deltar) 
 

Ja, förutsatt att partier som inte är representerade i KSau har en insynsplats. 
 

b) Beredning av ärenden sker med ordinarie ledamöter (15 st) och om ordinarie 
ledamot har förhinder går ersättare in.  (15 ledamöter deltar) 
 

Ja 
 
 

4. Vad anser ert parti om att en utvärdering av den politiska organisationen görs 

klar till januari 2022 och ligger till grund för eventuella korrigeringar till ny 

mandatperiod 2023-2026. 

 
Ja 
 



 
Utskotten 

 

5. Vad anser ert parti om att Tillväxtutskottet blir Tillväxtnämnd från 2021? 

 
Ja 
 

6. Vad anser ert parti om att Tillväxtnämnden utökas till 9 ordinarie ledamöter och 

9 ersättare (jmf med idag som Tillväxtutskott 7 + 7 )? 

 
Ja 
 

7. Vad anser ert parti om att Utskottet för Stöd och strategi blir kvar och är utskott 

för kommunledningskontoret med 7 ordinarier ledamöter och 7 ersättare  

(ingen förändring jmf med idag gällande ledamöter)? 

 
Ja 
 
 
 

Övriga synpunkter 

 

8. Skriv i löpande text övriga synpunkter eller förslag som ert parti vill framföra. 

 
 (Ingenting extra för tillfället.) 



Lindesbergs
kommun

Delrapport
April 2020
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Uppdraget
Bakgrund
Under perioden augusti 2013 och maj 2014 genomfördes 
en utredning avseende ny politisk organisation och 
förvaltningsorganisation för Lindesbergs kommun. 
Utredningen landade i ett beslut om ny organisation i syfte 
att uppnå en kostnadseffektiv styrning och organisation 
såväl politiskt som förvaltningsmässigt i Lindesbergs 
kommun. Ett av målen med omorganisationen var den 
förväntade besparingen på 10 mkr. 

Under det första halvåret 2017 gjordes en utvärdering av 
de effektmål som ingick i utredningen 2013-2014 samt 
eventuellt övriga effekter som uppnåtts i den nya 
organisationen. Prognosen visade att Lindesbergs 
kommun var långt från att nå besparingsmålet om 10 mkr. 
Det saknades även förslag på konkreta åtgärder av hur 
besparingen skulle genomföras och hur respektive del i 
organisationen skulle bidra till den.

Kort beskrivning av uppdraget
Kommunstyrelsen har gett kommundirektören i uppdrag att 
genomföra en genomlysning och översyn av Lindesbergs 
kommuns befintliga nämnds- och förvaltningsorganisation. 

I uppdraget ingår även att ge förslag till förändringar i 
organisationsstruktur för att uppnå en kostnadseffektiv 
organisation som ger bästa möjliga service för Lindesbergs 
kommuns medborgare.

Genomförande och metod
Utvärderingen har genomförts genom:

- Intervjuer, 

- Studier av reglementen, arbetsordningar m.m.,

- Analys av nyckeltal från Kolada1,

- Analys av kostnadsutvecklingen inom den politiska 
organisationen,

- Analys av ärenden.

1 Kolada är en databas som drivs av ”Rådet för främjande av kommunala analyser” (RKA). Kolada innehåller mer än 5 000 nyckeltal inom ett stort 
antal kommunala områden, t ex befolkning, ekonomi, äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning och IFO. 



Nuläge

Uppföljning
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Kommunfullmäktige

• I samband med omorganisationen var ambitionen att 
Kommunfullmäktige skulle få en mer aktiv roll och 
utökat demokratiskt ansvar utifrån Visionen 2025. 

• I och med omorganisationen så bildades två 
målområdesberedningar kopplade till 
kommunfullmäktige. Syftet med 
målområdesberedningarna var att stärka dialogen 
mellan kommunmedborgare och politiker. 
Kommunfullmäktige avsatte 200 000 kr/år för 
beredningarna.

• I den utredning som genomfördes 2017 drogs 
slutsatsen att de fasta målområdesberedningarna 
borde avskaffas. För att öka dialogen med invånarna 
rekommenderades istället kommunfullmäktige att 
tillsätta tillfälliga beredningar för större frågor som 
berör hela kommunen. 

• Kommunfullmäktiges målberedningar har avskaffats.

• Ärendeberedning inför beslut i kommunfullmäktige 
sker både i utskotten och i kommunstyrelsen. 

• Som ett resultat av ovan är fullmäktiges 
sammanträden relativt korta (i snitt ca 1-2 timmar) då 
beslut fattas omgående. 

• Beslutet om att avskaffa målområdesberedningarna 
ligger i linje med den tidigare utvärderingens 
rekommendationer. 

• Kommunen har inte tillsatt några tillfälliga beredningar 
och har inga planer på att tillsätta sådana. 

• Vi ser inte att det finns ett behov av större 
organisatoriska förändringar som omfattar kommun-
fullmäktige då den nuvarande strukturen är 
välfungerande. 

Bakgrund Nuläge

Analys och rekommendationer
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Kommunstyrelsen

• I samband med omorganisationen 2015 så flyttades 
flera strategiska frågor, t.ex. arbetsmarknadsfrågor, till 
kommunstyrelsen. Detta ansågs positivt och i linje med 
den förändring som eftersträvades. Det innebar dock att 
kommunstyrelsen fick fler operativa frågor vilket fick till 
följd att dess uppdrag som nämnd växte.

• I utvärderingen av den politiska organisationen från 
2017 konstaterades att kommunstyrelsen hade påbörjat 
men inte fullt ut lyckats driva igenom förändringsarbetet 
med stärka sitt fokus på de strategiska frågorna.

• Utvärderingen konstaterade även att kommunstyrelsen 
hade tappat delar av uppsikt och samordning i och med 
de två utskottens höga grad av självständighet i relation 
till kommunstyrelsen.

Bakgrund

• Antalet ledamöter i kommunstyrelsen är oförändrat och 
styrelsens sammanträden delas fortfarande upp i en 
beredande samt en beslutande del. 

• Flera intervjuade har en samlad bild om att ärenden av 
operativ karaktär fortfarande skickas till 
kommunstyrelsen för beslut.

• Vi har studerat ett antal 
ärenden för att bedöma om 
de rör strategiska fråge-
ställningar. Vår 
bedömning är att 
majoriteten gör det. 
Endast något 
enstaka undantag 
har påträffats. 

Tillväxtutskottet Utskott för stöd 
och strategi

Kommunlednings-
kontoret

Tillväxt-
förvaltningen

Kommunstyrelsen

Nuläge
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Kommunstyrelsen

Slutsats och rekommendationer
• Vi konstaterar att det finns ett behov att se över den 

befintliga sammanträdesstrukturen.

• Vår rekommendation är att den nuvarande beredande 
delen av kommunstyrelsens sammanträden bör tas 
bort. Ansvaret för beredning överförs istället till ett 
KSAU (se s. 8).

• Roller och ansvar bör tydliggöras. Samtliga politiker och 
tjänstemän bör ha en stor förståelse för vilka personer 
som hanterar VAD- respektive HUR-frågorna i 
kommunen.

Analys

• I den nuvarande sammanträdesstrukturen så är alla 
ledamöter delaktiga i beredningen vilket resulterar i att 
förankring av beslut kan ske vid sittande bord.

• På tjänstemannasidan finns ett uppfattning om att den 
befintliga sammanträdesstrukturen är tids- och 
resurskrävande. 

• Kommunstyrelsen har under en längre period haft 
ambitionen att stärka sitt strategiska uppdrag. En 
utveckling har skett men flera av de intervjuade 
upplever att det finns mer att göra. 

• Både innan och under den utredning som 
genomfördes under 2017 så konstaterades att det 
fanns ett behov att tydliggöra rollfördelningen mellan 
politiker och tjänstemän. Vi konstaterar att det behovet 
kvarstår.
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Utskotten

• Den tidigare utredningen konstaterade att utskottens 
befogenheter och arbetssätt delvis skiljde sig åt. 
Utskottet för stöd och strategi fungerade som ett 
beredande utskott till kommunstyrelsen. 
Tillväxtutskottet fungerade och agerade i viss mån som 
en beslutsfattande nämnd då beslutsbefogenheter inom 
ett antal områden delegerats till utskottet. 

• Strukturen från 2017, med två utskott och tillhörande 
beredningar ledde till en viss splittring av kommun-
styrelsen. Flera ledamöter
uttryckte att de hade 
mindre möjligheter att 
hålla sig informerade
och utöva uppsikts-
plikt över de områden 
som behandlas i 
utskott de inte
sitter i. 

Bakgrund Nuläge

• Utskotten är, likt tidigare, direkt underställda 
kommunstyrelsen.

• Utskotten består av 7 ledamöter och 7 ersättare.

• Utskottens uppdrag regleras fortfarande i 
Kommunstyrelsens reglemente.

• Miljöberedningen kopplad till utskottet för Stöd och 
strategi är avskaffad. Även tillväxtutskottets 
beredningar har avskaffats.

• Utskottet för stöd och strategi har utökat sitt uppdrag 
och ansvarar numera även för upphandling. 

• Utskottet för stöd och strategi har sedan tidigare 
ansvarat för kommunen IT-frågor men ansvarar nu 
även för tele. 

• Tillväxtutskottets uppdrag har utökats med sex nya 
ansvarsområden (mark- och exploatering, infrastruktur, 
konsumentrådgivning, landsbygdsutveckling, 
flyktingmottagande och vuxenutbildning).

Tillväxtutskottet Utskott för stöd 
och strategi

Kommunlednings-
kontoret

Tillväxt-
förvaltningen

Kommunstyrelsen
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Utskotten
Analys

• I och med att vissa ärenden bereds både i utskotten 
och kommunstyrelsen så sker en form av 
dubbelberedning i kommunen. 

• Kommunen saknar en överenskommen struktur för 
ärendegången vilket resulterar i att bedömning om 
beredande/beslutande instans sker från fall till fall.

• Utskottens uppdrag har växt sedan 2017 och det är 
framförallt Tillväxtutskottet som fått ett större 
ansvarsområde. Utskottens uppdrag innefattar både 
operativa och strategiska frågeställningar.

• Öka systematiken i beslutsprocessen genom att 
tydliggöra tågordning och mandat. 

• I syfte att effektivisera beslutsprocesserna så är vår 
rekommendation att utskotten avskaffas och istället 
ersätts med ett arbetsutskott (KSAU). 
Kommunstyrelsens arbetsutskott bör ansvara för 
beredning av ärenden inför kommunstyrelsens 
sammanträden.

• Vi rekommenderar även att strategiska 
frågeställningar hanteras i kommunstyrelsen med 
beredning i KSAU. Operativa frågor som idag 
hanteras av utskotten överförs till en 
nämndsorganisation.

Slutsatser och rekommendationer
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Nämnderna 
Bakgrund

Nuläge  

• I den tidigare utvärderingen konstaterades att 
nämndernas nya sammanträdesstruktur (med en 
beredande och beslutade del) hade ökat delaktigheten 
inom den politiska organisationen. Detta eftersom att 
alla ledamöter fick samma information samtidigt i 
samband med beredning. 

• Sammanfattningsvis konstaterades att nämnderna 
hade ett väl fungerade arbetssätt och 
rekommenderades att fokusera på 
verksamhetsutveckling i befintliga arbetsformer och 
organisation.

• Nämndstrukturen i Lindesberg är oförändrad och 
kommunen har, utöver de kommungemensamma 
nämnderna, en socialnämnd och en barn- och 
utbildningsnämnd.

• Nämndernas sammanträdesstruktur är oförändrad 
och delas fortfarande upp i en beredande och 
beslutande del. 

• Likt vid den tidigare utvärderingen så består 
respektive nämnd av 11 ledamöter och 11 ersättare. 
Det är vanligt förekommande att nämndens ersättare 
även deltar på sammanträden.

• Nämndernas respektive ordföranden är 
heltidsarvoderade. 
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Nämnderna

Slutsats och rekommendationer

Analys

• Överlag så bedömer vi att nämnderna har 
välfungerade arbetssätt och metoder.

• Vi konstaterar att strukturen med två 
heltidsarvoderade ordföranden är ovanlig för en 
kommun i Lindesbergs storlek.

• Det höga antalet ersättare på nämndssammanträden 
lyfts som en utmaning men bidrar samtidigt till ökad 
politisk delaktighet. 

• Ur ett ekonomiskt perspektiv så resulterar det dock i 
ökade kostnader för den politiska verksamheten. 
Detta eftersom de ersättare som närvarar har rätt till 
samma ersättning som tjänstgörande ledamöter 
enligt kommunens riktlinjer.

• Nämndernas arbetssätt är fortsatt väl fungerande och 
vi rekommenderar därför nämnderna bibehålla 
nuvarande struktur och fokusera på att utveckla 
befintliga arbetssätt och metoder.



Nuläge

Uppföljning av ekonomisk utvärdering
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Kostnader politisk verksamhet
Bakgrund och nuläge

5 515 811 kr 

6 217 816 kr 

5 932 783 kr 
6 126 970 kr 

6 671 751 kr 

7 237 298 kr 

 5 000 000 kr

 5 500 000 kr

 6 000 000 kr

 6 500 000 kr

 7 000 000 kr

 7 500 000 kr

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Diagram 1. Kostnadsutveckling politisk verksamhet

• I den utvärderingen för 2017 så konstateras att de 
totala kostnaderna för politiska sammanträden (inkl. 
förlorad arbetsförtjänst) och ordförandearvoden ökat 
med 416 972 kr mellan år 2014 och 2016. 

• Sedan 2016 har det skett en succesiv ökning av 
kostnaderna för politiska sammanträden och 
ordförandearvoden från ca 5,5 mkr 2015 till ca 7,2 mkr 
2019 (se diagram 1) .

• Mellan 2018 och 2019 ökade kostnaderna med ca 
8%. 

• Kostnaden för 2019 är beräknad på senast tillgängliga 
data (t o m sista november 2019) vilket innebär att 
den totala kostnaden för året kommer att bli högre än 
vad som anges här.
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Kostnader politisk verksamhet forts.

• Diagrammet till höger visar fördelningen hur 
mycket av den totala kostnaden som utgörs 
av kostnader för politiska sammanträden 
(inkl. förlorad arbetsförtjänst) respektive 
kostnader för ordförandearvoden.

• I jämförelse med tidigare år så har 
kostnaderna för politiska sammanträden ökat. 

• Kostnaden för ordförandearvoden ökade 
mellan åren 2017 – 2018 men har därefter 
minskat. Det är i sammanhanget viktigt att 
notera att beräkningen för 2019 är gjord på 
underlag från jan-nov. 

Nuläge forts.

2 358 572 kr 2 752 560 kr 
3 600 471 kr 

3 768 398 kr 
3 919 191 kr 

3 636 827 kr 

 -   kr

 1 000 000 kr

 2 000 000 kr

 3 000 000 kr

 4 000 000 kr

 5 000 000 kr

 6 000 000 kr

 7 000 000 kr

 8 000 000 kr

2017 2018 2019

Diagram 2. Kostnader politisk verksamhet

Kostnader för politiska sammanträden Kostnaderna för ordförandearvoden
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Ekonomisk utvärdering

Slutsats och rekommendationer

Analys

• De ökade kostnaderna för politiska sammanträden 
kan delvis förklaras med det höga antalet ersättare 
som deltar vid nämndernas sammanträden. 

• I kostnaden för politiska sammanträden ingår även 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Fler personer i 
arbetsför ålder inom politiken resulterar i att 
kostnaderna för politiska sammanträden ökar.

• Enligt kommunallagen så ska fullmäktige besluta om 
riktlinjer för ersättning. 

• Vi har i tidigare avsnitt konstaterat att de ersättare 
som närvarar har rätt till samma ersättning som 
tjänstgörande ledamöter enligt kommunens riktlinjer.

• Kommunen kan besluta att endast ersätta 
tjänstgörande ersättare i syfte att minska kostnaderna 
för politiska sammanträden.



Nuläge

Remiss
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Lindesbergs kommuns organisation 2019

Tillväxtutskottet Utskott för stöd- &
strategi 

Tillväxtförvaltningen Kommunlednings-
kontoret

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige
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Diskussionsförslag 1

Barn- och 
bildnings-
förvaltningen   

Social-
förvaltningen 

Barn-
och bildnings-
nämnden  

Social-
nämnden 

Tillväxt-
nämnden

Samhälls-
byggnads-
nämnden

Kommun-
styrelsen 

Utskott för 
stöd och 
strategi 

Kommun-
lednings-
kontoret 

Tillväxt-
förvaltningen

Samhälls-
byggnads-
förvalningen

Kommunfullmäktige

Scenario 1

• Utskott för stöd och strategi 

– Beredning och viss delegation 
av ärenden (precis som i 
nuläget)

– Kommunledningskontoret

• Kommunstyrelsen

– Beredning samt beslut av 
ärenden. Beredande KS kan 
genomföras vid separat tillfälle.

– Uppsiktsplikt över nämnder

– Strategiska frågor 

• Tillväxtnämnden

– Egen nämnd med eget 
reglemente. 

– Operativa frågor  
(arbetsmarknad, 
vuxenutbildning kultur och fritid 
med mera)

– Förvaltningen heter  
Tillväxtförvaltningen 
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Diskussionsförslag 2

Barn- och 
bildnings-
förvaltningen   

Social-
förvaltningen 

Barn-
och bildnings-
nämnden  

Social-
nämnden 

Tillväxt-
nämnden

Samhälls-
byggnads-
nämnden

Kommun-
styrelsen 

KS-
arbetsutskott 

Kommun-
lednings-
kontoret 

Tillväxt-
förvaltningen

Samhälls-
byggnads-
förvalningen

Kommunfullmäktige

Scenario 2

• Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

– Beredning av samtliga ärenden. 
Ingen delegation.

– Kommunledningskontoret 

• Kommunstyrelsen

– Beslutsorgan. 

– Beredande KS tas bort. 

– Uppsiktsplikt över nämnder

– Strategiska frågor 

• Tillväxtnämnden

– Egen nämnd med eget 
reglemente. 

– Operativa frågor  
(arbetsmarknad, 
vuxenutbildning kultur och fritid 
med mera)

– Förvaltningen heter  
Tillväxtförvaltningen 
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Diskussionsförslag 3

Barn- och 
bildnings-
förvaltningen   

Social-
förvaltningen 

Barn-
och bildnings-
nämnden  

Kommun-
styrelsen 

Samhälls-
byggnads-
nämnden

Samhälls-
byggnads-
förvaltningen 

Utskott för 
stöd och 
strategi 

Kommun-
lednings-
kontoret 

Tillväxt-
utskottet

Tillväxt-
förvaltningen

Kommunfullmäktige

Social-
nämnden 

Scenario 3

Ingen förändring i den nuvarande 
organisationen. 



Nuläge

Nästa steg
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Nästa steg 

Steg 1:
Diskussionsunderlag 

Steg 2:
Förslag ny politisk 
organisation 

Steg 3:
Arbetet med eventuellt 
ny organisation påbörjas

— Remisstid 1 maj till 15 juli 
2020

— Presenteras i 
Kommunstyrelsen 
september 2020

— Påbörjas under 
remisstiden och 
presenteras under 
hösten 2020

Diskussionsunderlag till 
politisk organisation skickas 
till partier representerade i 
kommunfullmäktige. 

Efter inkomna remissvar 
presenteras förslag ny 
politisk organisation.

Efter att en eventuell ny 
politisk organisation antas 
påbörjas arbetet med att 
förslag till  
förvaltningsstruktur.

Steg 4:
Utvärdering

En utvärdering av den 
politiska organisationen görs 
klar till januari 2022 och 
ligger till grund för eventuella 
korrigeringar till ny 
mandatperiod 2023-2026.

— Påbörjas december 2021 
och presenteras 
januari/februari 2022
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 PROJEKTDIREKTIV 
 

 
 2019-08-21 KS 2019/235-1 
Kommunledningskontoret 
Henrik Arenvang  
0581-810 34 

henrik.arenvang@lindesberg.se  Kommunstyrelsen 
 

 
Genomlysning av Lindesbergs kommuns befintliga nämnds- och 

förvaltningsorganisation 

Projektnamn 

Genomlysning och översyn av Lindesbergs kommuns befintliga nämnds- och 
förvaltningsorganisation  

Inledning 

Bakgrund 

Väl fungerande förvaltnings- /politisk organisation är förutsättningen för att skattemedel 
samt avgifter och ersättningar från brukare/kunder används på bra sätt och att styrning 
och uppföljning fungerar på ett effektivt sätt.  
 
I dag finns två nämnder samt två utskott under kommunstyrelsen. De två nämnderna är; 
Barn och utbildningsnämnden och Socialnämnden, samt utskotten till kommunstyrelsen 
Tillväxtutskottet och Utskottet för stöd och strategi. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden är en gemensam nämnd för kommunerna i norra Örebro län 
med Lindesbergs kommun som värdkommun. 
 

Ansvaret för det kommunaltekniska området är överlämnat av kommunerna i norra 
Örebro län till kommunalförbundet Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Förbundet 
leds av en direktion med företrädare för medlemskommunerna. Förbundet har sitt säte i 
Nora kommun. 
 

Kommunen är medlem i kommunalförbundet Nerikes Brandkår med säte i Örebro 
kommun och överförmyndarnämnden är gemensam för fyra norra kommunerna i Örebro 
län med säte i Ljusnarsbergs kommun. 

Syfte 

Syftet med projektet är att det ska leda till en mer kostnadseffektiv organisation och 
tydliga styrning,  såväl politiskt som förvaltningsmässigt och som ger bästa möjliga service 
för Lindesbergs kommuns medborgare. 

Uppdrag 

Kommunstyrelsen ger kommundirektör i uppdrag att genomföra en genomlysning och 
översyn av Lindesbergs kommuns befintliga nämnds- och förvaltningsorganisation med 
förslag till förändringar i organisationsstruktur för att uppnå en kostnadseffektiv 
organisation och som ger bästa möjliga service för Lindesbergs kommuns medborgare. 
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Under perioden augusti 2013 och maj 2014 genomfördes en utredning avseende ny 
politisk organisation och förvaltningsorganisation för Lindesbergs kommun. I samband 
med att fullmäktige 2014 beslutade om den nya organisationen fattades även beslut om 
att genomföra en utvärdering under första halvåret 2017. 

Utgångspunkt för projekt ”Genomlysning och översyn av Lindesbergs kommuns befintliga 
nämnds- och förvaltningsorganisation” ska ta vid och fortsätta från den utredningen 
2017-06-08, AKK 2015/310-5 som gjordes av konsultföretaget KPMG. 

Projektmål  

En eventuell ny politisk organisation samt förändringar i förvaltningsorganisationen ska 
vara klar att kunna genomföras när nästa mandatperiod påbörjas 2023. 
 
Projektet kommer kunna redovisa olika delförslag som kan beslutas från projektstart 1 
september 2019 fram till projektslut 31 december 2020. 

Uppföljning 

 Uppföljning och avstämning ska ske kontinuerligt till kommunstyrelsen. 

Parallella processer 

 Utredning av arbetsmarknadsenheten och försörjningsstöd, Dnr: KS 2018/304 

 Genomlysning över alla lokaler som används av kommunens förvaltningar och ge förslag 
effektivare lokalutnyttjande. Dnr: KS 2019/138 

 Uppdrag till kommunchefer från KNÖL-KS att ta fram en projektplan för framtidens 
gemensamma Samhällsbyggnadsförbund/förvaltning. KNÖL-KS 2019-05-24 

Målgrupper 

 Förtroendevalda och personal i förvaltningar.  

Projektkostnader  

 Projektet ryms inom kommundirektörs befintlig budget.  
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Projektorganisation 

Projektägare  

 Kommundirektör, Henrik Arenvang, 

Konsultstöd 

 KPMG, Sara Linge 

Styrgrupp 

 Kommunledningsgruppen 

o Stabschefer 

o Förvaltningschefer 

o Vid behov, Bolagschefer och förbundschef SBB 

Referensgrupp 1 

 Utskottet för stöd och strategi 

Referensgrupp 2 

 Kommunövergripande samverkansgrupp (arbetsgivare och personalföreträdare) 

Referensgrupp 3 

 Kanslichef 

 Controller 

 Kvalitetsgruppen (utvecklingsstrateger på förvaltningar) 
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Tid- och aktivitetsplan 

Uppstart 

 Genomförandeplan beslutas i kommunstyrelsen 25 september 2019 

 Projektstart 1 oktober 2019 
 

Del 1. Utvärdering. Nulägesanalys  

 Nulägesanalys 

 Intervjuer och enkäter genomförs sker under oktober – november 2019. 

 Delrapportering och återkoppling till kommunstyrelsen i december 2019. 

Del 2. Planering. Analys 

 Analys, utredning och dialogmöten under januari – mars 2020 

 Delrapportering och återkoppling till kommunstyrelsen april 2020 

 Eventuella verksamhetsförändringar kan genomföras till 1 juli 2020 eller 1 januari 
2021 

Del 3. Slutrapport 

 Förankring av framtagen nulägesanalys och målbild 

 Framtagande av riskanalys 

 Återkoppling till kommunstyrelsen i september 2020, och beslut i kommunfullmäktige 
november 2020 

 Eventuella verksamhets- eller nämndförändringar kan genomföras från 1 januari 
2021 eller till annat lämpligt datum. 

 Projektet avslutas 31 december 2020 
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Referenser 

 Ny politisk och förvaltningsorganisation för Lindesbergs kommun, DNR 2013/312 
 

 Ärende AKK2015/310 
Utvärdering av ny politisk organisation och verksamhetsorganisation, 
 

 Lindesbergs kommun, Utvärdering av politisk organisation och 
verksamhetsorganisation 
April 2017, KPMG, AKK2015/310-5 

Riskanalys 

 Förändring kan skapa oro hos politiska företrädare samt chefer och medarbetare. 



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

2020-07-13  KS 2020/150 

 Kommunledningskontoret 
Henrik Arenvang 
0581-810 34 
henrik.arenvang@lindesberg.se 
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Utskottet för stöd och strategi 
Kommunstyrelsen 
 

Utvärdering av kommunens krisledningsarbete under 

coronapandemin 2020 

Förslag till beslut 

Utskottet för stöd och strategi tackar för information om utvärdering av 
kommunens krisledningsarbete under coronapandemin 2020. 

Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen uppdra till 
kommundirektören att revidera dokument ”KS 2019/311 Strategisk 
handlingsplan för krishantering” och att föra in i dokument att 
handlingsplanen ska årligen revideras och antas av kommunstyrelsen senast 
december varje år. 

Ärendebeskrivning 

Lindesbergs kommun har aktiverat sin krisledningsorganisation sedan den 27 
februari med anledning av Coronakrisen. Krisledningsarbetet hade pågått i tio 
veckor, när behovet av en utvärdering uppstod  

Lindesbergs kommun önskade att få en utvärdering av arbetet så här långt 
som en del av lärandet i denna helt unika situation. Utvärderingen ska ligga 
till grund för en dialog om eventuella förändring på kort sikt, behov av att 
revidera krishanteringsplanerna och underlag för en utbildningsinsats när 
krisen är över. 

En observation är att krisen omfattar all kommunal verksamhet samt att den 
är mycket långvarig i tid där vi idag inte vet när det är slut.  

Detta har medfört en typ av normalisering av krisen och med risk för att det 
blir två parallella ledningssystem, dels den ordinarie ledningsorganisationen 
dels krisledningsorganisationen. 

En krisledningsorganisation upprättas oftast för att hantera snabbt uppkomna 
situationer som den ordinarie organisationen inte klarar av. 

Henrik Arenvang 
Kommundirektör 

För åtgärd: 

Kommundirektör 

För kännedom: 

Alla förvaltningar och nämnder 

Bilagor: 
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Utvärdering av kommunens krisledningsarbete under 

coronapandemin 2020 
 
Beslut 

Utskottet för stöd och strategi tackar för information om 
utvärdering av kommunens krisledningsarbete under 
coronapandemin 2020. 

Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen 
uppdra till kommundirektören att revidera dokument ”KS 
2019/311 Strategisk handlingsplan för krishantering” och att 
föra in i dokument att handlingsplanen ska årligen revideras och 
antas av kommunstyrelsen senast december varje år. 

Ärendebeskrivning 

Lindesbergs kommun har aktiverat sin krisledningsorganisation 
sedan den 27 februari med anledning av Coronakrisen. 
Krisledningsarbetet hade pågått i tio veckor, när behovet av en 
utvärdering uppstod  

Lindesbergs kommun önskade att få en utvärdering av arbetet 
så här långt som en del av lärandet i denna helt unika situation. 
Utvärderingen ska ligga till grund för en dialog om eventuella 
förändring på kort sikt, behov av att revidera 
krishanteringsplanerna och underlag för en utbildningsinsats 
när krisen är över. 

En observation är att krisen omfattar all kommunal verksamhet 
samt att den är mycket långvarig i tid där vi idag inte vet när det 
är slut.  

Detta har medfört en typ av normalisering av krisen och med 
risk för att det blir två parallella ledningssystem, dels den 
ordinarie ledningsorganisationen dels 
krisledningsorganisationen. 

En krisledningsorganisation upprättas oftast för att hantera 
snabbt uppkomna situationer som den ordinarie organisationen 
inte klarar av. 
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_____ 
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Alla förvaltningar och nämnder 
 

 



Utvärdering av Lindesbergs kommun krisledningsarbete med anledning av 
corona krisen 

KS 2020/150-1



Uppdraget

Ur lärandesynpunkt genomföra en utvärdering av arbetsorganisationen efter tio 
veckors krisledningsarbete

En rapport med 

• rekommendationer till förändringar på kort sikt samt 

• rekommendationer till fortsatt arbete, exempelvis utveckling av 
krisledningsplanerna och underlag till utbildningsinsatser.

Avgränsning

Interna arbetet i Lindesbergs kommun och inte samverkan med externa parter.



Intervjuer
• Malin Ivlove säkerhetskoordinator

• Anna Spalin stabschef

• Irja Gustavsson KSO

• Per Ove Lindqvist oppositionsråd

• Marina Vildbird kommunikatör

• Lena Åström webb samordnare

• Madde Gustavsson förvaltningschef Socialförvaltningen

• Henrik Arenvang kommundirektör

• Thomas Lindberg förvaltningschef Barn och Utbildning

• Carina Fyrpihl personalchef

• Anna Lundström kanslichef

• Magnus Sjöberg tillväxtförvaltningen

 Strategisk handlingsplan för krisberedskap

 Reglemente för Krisledningsnämnden

 Risk och Sårbarhetsanalys 2019-2023



Vad syftar krisberedskapen till?

• Vad vill vi uppnå?

Skapa robusthet (resiliens)

Återgå till det normala så fort som möjligt



Krisberedskapens grunder
• Samhällets krisberedskap kan beskrivas som förmågan att förebygga, motstå och 

hantera krissituationer. 

• Syftet med svensk krisberedskap är:
• att värna befolkningens liv och hälsa, 

• samhällets funktionalitet, 

• förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga 
fri- och rättigheter.

• Miljö och ekonomiska värden

• Nationell suveränitet

Minska 

samhällets 

sårbarhet
Öka 

förmågan 

att klara 

kriser

Ett robust samhälle



Vad är en kris?

De vanliga handlingsmönstren räcker inte för att lösa situationen

• Överraskningsmoment

• Tidfaktorn, arbetar mot tiden

• Ofta dynamisk, omgivande miljön förändras

• Ovisshet beträffade förlopp, slut och utfall

• Osäkerhet i beslutsunderlaget

• Beslut i realtid
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Utgångspunkter coronahanteringen

• Helt ny situation, stor osäkerhet, alla drabbade samtidigt

• Ny krisledningsplan med ändrad organisation

• Nya planen ej implementerad

• Utbildning i krisledning har genomförts i förhållande till tidigare plan



Sammanfattning

• Det har fungerat bra

• Coronafrågorna omhändertagna

• Från stor osäkerhet till att det har inte blivit någon kris för kommunen

• Mediamötena stor framgång

• Politiken känner sig trygga

men

alla vittnar om en otydlighet i den interna organisationen och rollfördelningen



Ta med sig

• Värna om nuvarande organisationskultur där det inte finns konkurrens mellan 
verksamheterna. Ledorden gemensamt och lösa uppdragen tillsammans ska 
även fortsättningsvis vara levande.

• Arbetet med kommunikation, pressträffar. Kan det bli bättre?

• Det är mycket mer som fungerat bra som inte kommit fram i denna korta 
utvärdering. Det får identifieras i en kommande större erfarenhetsuppföljning. 



På kort sikt
• Förtydliga rollerna

Kommundirektören leder coronaledningsgruppen och stabschefen staben

• Behåll och utöka staben enligt planen. Fortfarande stor osäkerhet vad vi har 
framför oss.

• Viktigt att ledningen inklusive kommundirektören håller. Skapa utrymme för 
återhämtning. Uppdrag till personalchefen?

• Planering av sommaren

• En gemensam förståelse vad pandemin kan betyda för kommunen. Några 
scenarios inklusive worst case som ett gemensamt planeringsunderlag.

• Stabsplats i kommunhuset



Diskussionsunderlag
Stödja verksamheterna, arbeta så nära ordinarie organisation som möjligt

Kommundirektör
corona

ledningsgrupp

Stab
analys

service

kommunikation

stöd till ISF

Planeringsfunktion för 

corona relaterade frågor som 

inte givet är 

verksamhetsrelaterade

Externt

Kommundirektör med 

ledningsgrupp ger uppdrag 

till staben.

Vilket stöd behöver 

verksamheterna för att lösa 

sina uppgifter?

Stabsmetodik

Stora gruppen
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Personal

Administration

Diarie

Säkerhet

Säkerhetsskydd

Informations-

inhämtning

Samordning

Lägesbild

Evakuering

Logistik

Material

Underhåll

Transport

Inköp

Analys

Planering

Omfall

Samband

IT

Telefon

RAKEL

Krypto

Information

Kommunikation

Webb

Social medier

Presstalare

Juridik

Beslutslogg

Ekonomi

Samverkan

S
äk

er
he

t

Lä
ge

S
er

vi
ce

A
na

ly
s

S
am

ba
nd

P
er

so
na

l

K
om

m
un

ik
at

io
n

Ju
rid

ik

S
am

ve
rk

an

Krisledningsorganisation
Stab fullt utbyggd



• K1/K8 Personal/administration/juridik

• K2 Säkerhet

• K4 Service (logistik)

• K6 Samband

Service

• K3 Läge

• K5 Analys (planering/omfall)

• K9 Samverkan
Analys

• K7 Kommunikation/informationKommunikation



Kommunens krisledningsorganisation



Krisledningsorganisation
Ledning av kriser och extraordinära händelser

Länsstyrelsen i Örebro län

ISF

Kommunfullmäktige

Krisledningsstab och stöd till ISF

Stabschef

K1 Personal

K2 Underrättelse

K3 Organisation ledning

K4 Logistik

K5 Planering och analys

K6 Tekniska ledningssystem

K7 Kommunikation

K8 Ekonomi/juridik

K9 Samverkan

Kommunstyrelse/Krisledningsnämnd

Kommundirektör

ledningsgrupp

Inriktning och samordningsfunktion

ISF

Kommunkoncernen

Kommentar

Stabschefen är direkt underställd 

kommundirektören men kommundirektören 

använder ledningsgruppen för att formulera 

uppdrag till stabschefen

Beslut i stort

Kommentar

På förhand 

utsedda 

personer till

• stabschef

• service

• analys

• kommunik

ation



Möjliga uppdrag till staben under 
coronahanteringen

Planeringsfunktion för corona relaterade frågor som inte givet är 
verksamhetsrelaterade

• Kommungemensam lägesbild

• Samordning av externa samverkanspartner

• Rapporter till Länsstyrelsen

• Lösa uppdrag från Coronaledningsgruppen

• Förbereda organisationen på om det blir värre.

utbilda i stabsmetodik som en del av förberedelsen

scenario underlag

• Erfarenhetsinsamling



På kort sikt
• Förtydliga rollerna

Kommundirektören leder Coronaledningsgruppen och stabschefen leder 
staben

• Behåll och utöka staben enligt planen. Fortfarande stor osäkerhet vad vi har 
framför oss

• Viktigt att ledningen inklusive kommundirektören håller. Skapa utrymme för 
återhämtning. Uppdrag till personalchefen?

• Planering av sommaren, behov av omfördelning inom kommunen.



På kort sikt

• En gemensam förståelse vad pandemin kan betyda för kommunen. Några 
scenarios inklusive worst case som ett gemensamt planeringsunderlag

• Stabsplats i kommunhuset



På lite längre sikt

Implementera den nya krisledningsorganisationen, förtydliga roller och förväntningar 

• utveckla krisledningsorganisationen så att de stora förvaltningarna har egna 
krisledningsorganisationer 

• vem ska vara stabschefer i förvaltningarna

• centrala stabens möjlighet att stödja förvaltningarna

• krisledningsorganisationen ska även omfatta bolagen  (koncernen)

• utbildning och övning krisledning enligt nya planen

• Överväga att ha ”stora gruppen” som ett redskap i krisplanen då det behövs en 
snabb koncern dialog



På lite längre sikt

• Revidera kommunikationsplan inkl kriskommunikationsplan
bygga upp en intern kriskommunikationsgrupp
utbildning i kommunikation
utveckla kommunikation via egna kanal innan externt

• Lärdomar från corona krisen

• Kontinuitetshantering, kritiska beroenden, acceptabla avbrottstider

• Organisationsöversyn som samlar ihop kommunens 
krisledningsplaneringsresurser till ett gemensamt ställe för att skapa en 
robustare organisation för att klara kriser.
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SAMMANFATTNING 
 

Lindesbergs kommun har aktiverat sin krisledningsorganisation sedan den 27 februari med anledning av 
coronakrisen. Krisledningsarbetet har pågått i tio veckor. Lindesbergs kommun önskar att få en 
utvärdering av arbetet så här långt som en del av lärandet i denna helt unika situation. Utvärderingen ska 
ligga till grund för en dialog om eventuella förändring på kort sikt, behov av att revidera 
krishanteringsplanerna och underlag för en utbildningsinsats när krisen är över. 

Arbetet med coronarelaterade frågor har gått bra och de har i huvudsak omhändertagits av den ordinarie 
organisationer förstärkt med en liten stab bestående av två personer. Det har så här långt inte utvecklas 
någon kris för Lindesbergs kommun. Men alla vittnar om att det funnit en otydlighet i roller och 
organisation.  

Rekommendationerna delas upp i tre delar, fungerar bra idag, på kort sikt och på långsikt. Lång och kort 
sikt är inte definierade utan det får bedömas i förhållande till utvecklingen. Ett förenklat synsätt är att kort 
sikt är om möjligt innan och på lång sikt efter sommaren. 

Fungerar bra idag 

Värna om nuvarande organisationskultur som strävar efter att det inte ska finns konkurrens mellan 
verksamheterna. Ledorden gemensamt och lösa uppdragen tillsammans ska även fortsättningsvis vara 
levande. 

Arbetet med pressträffar har fungerat mycket bra. Det finns ett behov av att revidera 
kommunikationsplanen inklusive kriskommunikationsplanen där dessa erfarenheter kan vägas in. 

Det är mycket mer som fungerat bra som inte kommit fram i denna korta utvärdering. Det får identifieras i 
en kommande större erfarenhetsuppföljning.  

 

Rekommendationer på kort sikt  

Kommundirektören leder corona ledningsgruppen och stabschefen leder staben. 

Så snart som möjligt bör rollerna förtydligas så att kommundirektören leder corona ledningsgruppen och 
stabschefen leder staben. 

Stabschefen ska medverka på corona ledningsgruppens möten och ha rollen att vara föredragande och 
mottagande av uppdrag 

Behåll och utöka staben enligt planen.  

Det är fortfarande en stor osäkerhet vad vi har framför oss. Staben bör vara kvar och utökas enligt 
strategisk handlingsplan för krisberedskap så att den är grundbemannad. Genom att behålla den så finns 
det en gruppering som kan ta hand om corona relaterade frågor som inte givet är verksamhetsrelaterade. 
Det skapas dessutom en beredskap för att snabbt skala upp om situationen förvärras. 

Möjliga uppdrag till staben under Coronahanteringen 

 Kommungemensam lägesbild 

 Samordning av externa samverkanspartner 

 Rapporter till Länsstyrelsen 

 Lösa uppdrag från Coronaledningsgruppen 

 Förbereda organisationen på om det blir värre. 
 utbilda i stabsmetodik som en del av förberedelsen 
 scenario underlag 

 Erfarenhetsinsamling 
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Uthållighet 

Under dessa tio veckor finns det risk att ett antal nyckelfunktioner har belastats mer än vanligt. För att ha 
förmåga till uthållighet är det viktigt att skapa utrymme för återhämtning. Det händer att insikten hos den 
enskilde är begränsad om den egna kapaciteten. Det är klokt om personalchefer får i uppdrag att vägleda i 
denna fråga.  

Planering av sommaren 

Det är hög tid att identifiera om det finns behov av omfördelning av resurser inom kommunen. Det har till 
viss del redan skett för att avlasta utsatt verksamhet som exempelvis att vård och omsorgslärare inom 
vuxenutbildningen har hjälpt till på Socialförvaltningen. 

Som grund för denna planering kan en gemensam förståelse vad pandemin kan betyda för kommunen 
vara betydelsefull. Några scenarios inklusive worst case som ett gemensamt planeringsunderlag bör 
arbetas fram. 

Stabsplats i kommunhuset 

Om möjligt bör det i kommunhuset finnas en lokal för staben att verka i. Det är väsentligt att skapa 
utrymme för informella kontakter. Rummet behövara vara disponibelt för staben hela dygnet men 
bemannas endast vid behov. 

 

Rekommendationer på lite längre sikt 

Implementera den nya krisledningsorganisationen, förtydliga roller och förväntningar 

I den gamla organisationen utgjorde chefsgruppen kommunövergripande stab. Det är nu dags att 
utrangera den gamla organisationen. Chefernas uppdrag ska vara att leda den egna verksamheten även 
under kris. Implementeringen innebär bland annat att  

 utveckla krisledningsorganisationen så att de stora förvaltningarna har egna 
krisledningsorganisationer  

 krisledningsorganisationen ska även omfatta bolagen 

 utbildning och övning i krisledning enligt nya planen 

Överväga att ha ”stora gruppen” som ett redskap i krisplanen då en snabb koncern dialog behövs 

Den stora gruppen kan ha en viktig roll då det finns behov av en dialog med hela koncernledningen Det 
kan exempelvis omfatta att bygga upp en gemensam bild av läget och förmedla/förankra beslutsfattarnas 
inriktningsbeslut. Vid en dynamisk händelse kan det finnas behov av att ändra inriktningsbeslutet. För att 
få full effekt måste hela koncernen bidra till att verkställa inriktningsbeslutet. 

Revidera kommunikationsplan inklusive kriskommunikationsplan 

Nuvarande planer är i behov av att revideras. Det omfattar bla  

 bygga upp en intern kriskommunikationsgrupp 

 utbildning i kommunikation 

 utveckla kommunikation via egna kanal innan externt 

Lärdomar från corona krisen 

Rekommendationerna i denna utvärdering innebär ett omfattande arbete för kommunen. Men det finns 
fortfarande mycket lärdom att dra från vidtagna åtgärder under de tio första veckorna då denna 
utvärdering i huvudsak omfattar krisledningsorganisationen och dess tillämpning. Dessutom fortsätter 
corona situationen utan att det är möjligt att se ett slut idag. Staben bör få i uppdrag att samla in 
erfarenheter från hela corona hanteringen. 
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Kontinuitetshantering 

Ett naturligt steg efter risk- och sårbarhetsanalysen är att vidta åtgärder för att få ner riskerna på 
acceptabel nivå. I det ingår en kontinuitetsplanering dvs en planering för att säkerställa det viktiga 
kommunala uppdraget även vid olika typer av störningar. Det är finns alltid kritiska beroenden. Dessa 
måste identifieras och kontinuitetsplanering tillsammans med de aktörer som verksamheten är beroende 
av. Det kan exempelvis vara IT, elförsörjning, vatten o avlopp, leveranser av medicin, tillgång till 
drivmedel. I detta ingår att bedöma acceptabla avbrottstider för att kunna säkra det kommunala uppdraget 

Organisationsöversyn krisledningsplaneringsresurser 

Samla ihop kommunens krisplaneringsresurser till ett gemensamt ställe för att skapa en robustare 
organisation för att klara kriser. 
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RAPPORT
 

1 INTRODUKTION 

1.1 BAKGRUND 

Lindesbergs kommun har aktiverat sin krisledningsorganisation sedan den 27 februari med anledning av 
Coronakrisen. Krisledningsarbetet har pågått i tio veckor. Lindesbergs kommun önskar att få en 
utvärdering av arbetet så här långt som en del av lärandet i denna helt unika situation. Utvärderingen ska 
ligga till grund för en dialog om eventuella förändring på kort sikt, behov av att revidera 
krishanteringsplanerna och underlag för en utbildningsinsats när krisen är över. 

En observation är att krisen omfattar all kommunal verksamhet samt att den är mycket långvarig i tid där vi 
idag inte vet när det är slut. Detta har medfört en typ av normalisering av krisen och med risk för att det blir 
två parallella ledningssystem, dels den ordinarie ledningsorganisationen dels krisledningsorganisationen. 

En krisledningsorganisation upprättas oftast för att hantera snabbt uppkomna situationer som den 
ordinarie organisationen inte klarar av. Detta för att både kunna hantera situationen och för att skapa 
förutsättningar för den ordinarie organisationen att lösa sina ordinarie uppgifter. 

1.2 MÅL OCH SYFTE 

Målet med uppdraget är att i samarbete mellan Prospero och Lindesbergs kommun genomföra, ur 
lärandesynpunkt, en utvärdering av tio veckors krisledningsarbete. Uppdraget ska leverera en rapport med  

- rekommendationer till förändringar på kort sikt samt  
- rekommendationer till fortsatt arbete, exempelvis utveckling av krisledningsplanerna och underlag 

till utbildningsinsatser. 

Syftet med uppdraget är att ge underlag till att utveckla Lindesbergs krishanteringsförmåga. 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 

Utvärderingen omfattar det interna arbetet i Lindesbergs kommun och inte samverkan med externa parter.  

2 GENOMFÖRANDE 

Uppdraget har genomförts från mitten av maj till början av juni månad 2020. Tolv personer har intervjuats 
och resultatet har bearbetats i tre workshopar.  

Följande referensdokument har använts: 

 Strategisk handlingsplan för krisberedskap 

 Reglemente för Krisledningsnämnden 

 Risk och Sårbarhetsanalys 2019–2023 

3  START AV KRISSLEDNINGSORGANISATIONEN 

Vecka 9 startade det interna samtalet om konsekvenserna av Corona för kommunen. Kommunen fick 
information från flera olika håll. Länsstyrelsen startade med veckovisa informationsmöte samt började 
begära in information. Det var en tid med oro och framförallt ovisshet inför framtiden 

I den gamla krisledningsplanen utgjorde förvaltnings och bolagsledningar kommunens krisledningsstab 
med skolchefen som stabschef. Denna grupp har utbildat i stabsmetodik vid flera tillfällen de senaste åren.  
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Det kändes därför naturligt att samla denna stora grupp. Syftet var informationsdelning som ska leda till en 
gemensam lägesbild. 

Gruppen består av: 

 Kommundirektör 

 Chef Besök Linde AB 

 Fastighetschef 

 Förvaltningschefer 

 Måltidsschef 

 Samhällsbyggandschef (gemensam nämnd) 

 Samhällsbyggnadsförbundet (kommunalförbund) 

 Personalchef 

 Kansli 

 Staben 
 Stabschef 
 Analysfunktion 

Den på förhand utsedda stabschefen i den nya krisledningsorganisationen fick kommundirektörens 
uppdrag att leda gruppen med stabsmetodik som arbetsform. 

Det genomfördes ett flertal möte i gruppen och arbetsuppgifter delades ut som skulle lösas till nästa 
tillfälle. 

Efter en tid behövde den stora gruppen omvärderas beroende på att det fanns behov av att även omfatta 
information som av etiska skäl var känsligt. Då beslutade kommundirektören att göra den stora gruppen 
vilande och istället lägga över arbetet i en liten grupp bestående av 

 Kommundirektör 

 Förvaltningschef Socialförvaltningen 

 Förvaltningschef Barn och utbildning 

 Personalchef 

 Kommunikatör 

 Staben 
 Stabschef 
 Analysfunktion 

Denna lilla grupp har fortsatt att hantera corona relaterade frågor och har blivit en ledningsgrupp för dessa 
frågor. Gruppen träffas ca en gång per vecka. Stabschefen har fortsatt uppdrag att leda arbetet i gruppen 
med stabsmetodik som arbetsform och med kommundirektören som beslutsfattare. 

4 ANALYS 

Arbetet med corona relaterade frågor har gått bra och de har i huvudsak omhändertagits av den ordinarie 
linjeorganisationen med en liten stab bestående av två personer. Pandemin har så här långt inte utvecklas 
till någon kris för Lindesbergs kommun. Men alla vittnar om att det funnit en otydlighet i roller och 
organisation. Här följer några viktiga iakttagelser. 

4.1 GAMMAL OCH NY ORGANISATION 

Lindesbergs kommun har nyligen infört en ny generell krisledningsorganisation med ett annorlunda 
synsätt. Den är så ny att den inte har hunnit implementeras i organisationen. Den nya organisationen 
bygger på att de stora förvaltningarna ska ha sina egna krisledningsorganisationer. Förvaltningscheferna 
ska vara kvar och leda sina egna verksamheter. Detta enligt de tre grundläggande principerna i svensk 
krishantering. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, beskriver principerna på följande 
sätt. 
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Figur 1 MSBs beskrivning av grundprinciperna för det svenska krishanteringssystemet.

Till detta kopplas en kommunövergripande stab med kommundirektören som beslutsfattare. Det finns på
förhand utsedda personer i funktionerna. Likaså en stabschef som inte finns med i skissen.

Figur 2 Grundstaben enligt ”Strategisk handlingsplan för krisberedskap” Lindesbergs kommun
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Staben är förbered för att kunna expandera till det som nu håller på att bli standard i Sverige med att de 
tre funktionerna i utgångsläget blir nio funktioner enligt den så kallade NATOS förklaringsmodell, se bilaga 
A. 

Det har inneburit att i praktiken har två krisledningsorganisationer har blandats under coronahanteringen. 
Den stora gruppen bestående av chefer är den grupp som i den gamla organisationen utgjorde 
kommunens krisledningsorganisation där cheferna utgjorde staben med skolchefen som stabschef. De har 
utbildats vid ett antal tillfällen. Enligt den nya organisationen ska cheferna vara kvar och leda sina 
ordinarie verksamheter. Det upprättas en kommunövergripande stab till kommundirektören som 
bemannas med andra personer än chefer. 

En otydlighet skapades av att stabschefen fick i uppdrag att fungera motsvande stabschef i den stora 
gruppen och sedermera även i den lilla gruppen. Det fanns förväntningar på att kommundirektören skulle 
leda grupperna, framför allt den lilla gruppen som i praktiken utgör en ledningsgrupp för Corona relaterade 
frågor. I den lilla gruppen ska självklart stabschefen ingå men rollen ska vara att vara föredragande och 
mottagande av uppdrag. 

4.2 KRISLEDNINGSLOKAL 

Det finns i kommunhuset en lokal som är förbered för att användas som krisledningsrum. Det är samtidigt 
en viktig sammanträdeslokal. Vid denna lågintensiva händelse har inte rummet kunnat användas fullt ut 
som krisledningsrum då det hade fått för stora konsekvenser för ordinarie verksamhet.  

Stabschef och analysfunktion har sina ordinarie arbetsplatser på IT enheten på Lindeskolan. Det har 
inneburit att ledningsarbetet i huvudsak har genomförts på schemalagda möten. Möjligheten till informella 
möten och dialoger har varit begränsade. 

4.3 KOMMUNIKATION 

Pressträffarna har fungerat mycket bra där Lindesberg fått stort mediautrymme. Kommunen har genom 
detta initiativ även fått möjlighet att styra dagordning. Kommunikatörstjänsten var vakant i början av 
arbetet. Flera inom ledningen hjälpte till i kommunikationsarbetet. Det gick även en hemställan om stöd till 
Länsstyrelsens kommunikationsnätverk som resulterade i att Örebro kommun lämnade visst stöd.  

Det finns ett behov av att se över organisationen för kriskommunikation. Det är ett bra läge nu när 
kommunikatörstjänsten är tillsatt. 

4.4 STABENS FORTSATTA ARBETE 

Coronahanteringen har blivit alltmer normaliserad och omhändertagen av verksamheterna. Det råder dock 
en stor osäkerhet förframtiden. Staben bör vara kvar som en beredskap för att snabbt kunna skala upp om 
det blir värre. Den bör även utökas med hela grundbemanningen dvs service och kommunikation. Staben 
kan även fortsättningsvis hantera corona relaterade frågor som inte givet är verksamhetsrelaterade. 
Staben använder enbart den tid som behövs för att lösa uppgifterna och i övrigt återgår de till sina 
ordinarie arbetsuppgifter.  

5 SLUTSATS 

Den övergripande slutsatsen är att det corona relaterade arbetet fungerar bra. Alla frågor har blivit 
omhändertagna och verksamheterna har löst sina uppgifter. Det har inte utvecklats till en kris för 
Lindesbergs kommun. I inledningen rådde en stor osäkerhet och det har varit en framgångsfaktor att börja 
arbeta i den stora gruppen som är en form av koncernledningsgrupp. Här gick det snabbt att bygga upp en 
gemensam bild, skapa trygghet och stabiliteten genom att träffas och arbete tillsammans. Den stora 
gruppen kan framöver spela en viktig roll i krisledningsorganisationen men inte som stab. 

Utvecklingen att skapa den lilla gruppen var både klok och nödvändig. Den drevs fram av framför allt av 
etiska skäl men även av vissa sekretessfrågor som gick lättare att hantera i den lilla gruppen. Den liknar 
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mer det ordinarie sättet att arbete med att den lilla gruppen utgör en corona ledningsgrupp med en 
kommunövergripande stab som extra resurs. 

Det finns att antal områden som behöver bli föremål för utveckling i det kommande planeringsarbetet. De 
finns i kommande rekommendationer. 

6 REKOMMENDATION FÖR FORTSATT ARBETE 

Rekommendationerna delas upp i tre delar, ta med sig i fortsättningen, på kort sikt och på långsikt. Lång 
och kort sikt är inte definierade utan det får bedömas i förhållande till utvecklingen. Ett förenklat synsätt är 
att kort sikt är om möjligt innan och på lång sikt efter sommaren. 

6.1 FUNGERAR BRA IDAG 

Värna om nuvarande organisationskultur som strävar efter att det inte ska finns konkurrens mellan 
verksamheterna. Ledorden gemensamt och lösa uppdragen tillsammans ska även fortsättningsvis vara 
levande. 

Arbetet med pressträffar har fungerat mycket bra. Det finns ett behov av att revidera 
kommunikationsplanen inklusive kriskommunikationsplanen där dessa erfarenheter kan vägas in. 

Det är mycket mer som fungerat bra som inte kommit fram i denna korta utvärdering. Det får identifieras i 
en kommande större erfarenhetsuppföljning.  

6.2 REKOMMENDATIONER PÅ KORT SIKT  

6.2.1 KOMMUNDIREKTÖREN LEDER CORONA LEDNINGSGRUPPEN OCH STABSCHEFEN LEDER 

STABEN. 

Så snart som möjligt bör rollerna förtydligas så att kommundirektören leder corona ledningsgruppen och 
stabschefen leder staben. 

Stabschefen ska medverka på corona ledningsgruppens möten och ha rollen att vara föredragande och 
mottagande av uppdrag 

6.2.2 BEHÅLL OCH UTÖKA STABEN ENLIGT PLANEN.  

Det är fortfarande en stor osäkerhet vad vi har framför oss. Staben bör vara kvar och utökas enligt 
strategisk handlingsplan för krisberedskap så att den är grundbemannad. Genom att behålla den så finns 
det en gruppering som kan ta hand om corona relaterade frågor som inte givet är verksamhetsrelaterade. 
Det skapas dessutom en beredskap för att snabbt skala upp om situationen förvärras. 

Möjliga uppdrag till staben under Coronahanteringen 

 Kommungemensam lägesbild 

 Samordning av externa samverkanspartner 

 Rapporter till Länsstyrelsen 

 Lösa uppdrag från Coronaledningsgruppen 

 Förbereda organisationen på om det blir värre. 
 utbilda i stabsmetodik som en del av förberedelsen 
 scenario underlag 

 Erfarenhetsinsamling 
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6.2.3 UTHÅLLIGHET 

Under dessa tio veckor finns det risk att ett antal nyckelfunktioner har belastats mer än vanligt. För att ha 
förmåga till uthållighet är det viktigt att skapa utrymme för återhämtning. Det händer att insikten hos den 
enskilde är begränsad om den egna kapaciteten. Det är klokt om personalchefer får i uppdrag att vägleda i 
denna fråga.  

6.2.4 PLANERING AV SOMMAREN 

Det är hög tid att identifiera om det finns behov av omfördelning av resurser inom kommunen. Det har till 
viss del redan skett för att avlasta utsatt verksamhet som exempelvis att vård och omsorgslärare inom 
vuxenutbildningen har hjälpt till på Socialförvaltningen. 

Som grund för denna planering kan en gemensam förståelse vad pandemin kan betyda för kommunen 
vara betydelsefull. Några scenarios inklusive worst case som ett gemensamt planeringsunderlag bör 
arbetas fram. 

6.2.5 STABSPLATS I KOMMUNHUSET 

Om möjligt bör det i kommunhuset finnas en lokal för staben att verka i. Det är väsentligt att skapa 
utrymme för informella kontakter. Rummet behövara vara disponibelt för staben hela dygnet men 
bemannas endast vid behov. 

6.3  REKOMMENDATIONER PÅ LITE LÄNGRE SIKT 

6.3.1 IMPLEMENTERA DEN NYA KRISLEDNINGSORGANISATIONEN, FÖRTYDLIGA ROLLER OCH 

FÖRVÄNTNINGAR 

I den gamla organisationen utgjorde chefsgruppen kommunövergripande stab. Det är nu dags att 
utrangera den gamla organisationen. Chefernas uppdrag ska vara att leda den egna verksamheten även 
under kris. Implementeringen innebär bland annat att  

 utveckla krisledningsorganisationen så att de stora förvaltningarna har egna 
krisledningsorganisationer  

 vem ska vara stabschefer i förvaltningarna? 

 centrala stabens möjlighet att stödja förvaltningarna 

 krisledningsorganisationen ska även omfatta bolagen (koncernen) 

 utbildning och övning i krisledning enligt nya planen 

6.3.2 ÖVERVÄGA ATT HA ”STORA GRUPPEN” SOM ETT REDSKAP I KRISPLANEN DÅ EN SNABB 

KONCERN DIALOG BEHÖVS 

Den stora gruppen kan ha en viktig roll då det finns behov av en dialog med hela koncernledningen Det 
kan exempelvis omfatta att bygga upp en gemensam bild av läget och förmedla/förankra beslutsfattarnas 
inriktningsbeslut. Vid en dynamisk händelse kan det finnas behov av att ändra inriktningsbeslutet. För att 
få full effekt måste hela koncernen bidra till att verkställa inriktningsbeslutet. 

6.3.3 REVIDERA KOMMUNIKATIONSPLAN INKLUSIVE KRISKOMMUNIKATIONSPLAN 

Nuvarande planer är i behov av att revideras. Det omfattar bla  

 bygga upp en intern kriskommunikationsgrupp 

 utbildning i kommunikation 

 utveckla kommunikation via egna kanal innan externt 
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6.3.4 LÄRDOMAR FRÅN CORONA KRISEN 

Rekommendationerna i denna utvärdering innebär ett omfattande arbete för kommunen. Men det finns 
fortfarande mycket lärdom att dra från vidtagna åtgärder under de tio första veckorna då denna 
utvärdering i huvudsak omfattar krisledningsorganisationen och dess tillämpning. Dessutom fortsätter 
corona situationen utan att det är möjligt att se ett slut idag. Staben bör få i uppdrag att samla in 
erfarenheter från hela corona hanteringen. 

6.3.5 KONTINUITETSHANTERING 

Ett naturligt steg efter risk- och sårbarhetsanalysen är att vidta åtgärder för att få ner riskerna på 
acceptabel nivå. I det ingår en kontinuitetsplanering dvs en planering för att säkerställa det viktiga 
kommunala uppdraget även vid olika typer av störningar. Det är finns alltid kritiska beroenden. Dessa 
måste identifieras och kontinuitetsplanering tillsammans med de aktörer som verksamheten är beroende 
av. Det kan exempelvis vara IT, elförsörjning, vatten o avlopp, leveranser av medicin, tillgång till 
drivmedel. I detta ingår att bedöma acceptabla avbrottstider för att kunna säkra det kommunala uppdraget 

6.3.6 ORGANISATIONSÖVERSYN KRISLEDNINGSPLANERINGSRESURSER 

Samla ihop kommunens krisplaneringsresurser till ett gemensamt ställe för att skapa en robustare 
organisation för att klara kriser. 
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Malin Ivlove  säkerhetskoordinator 

Anna Spalin  stabschef 

Irja Gustavsson  kommunstyrelsens ordförande 

Per Ove Lindqvist oppositionsråd 

Marina Vildbird  kommunikatör 

Lena Åström  webb samordnare 

Madde Gustavsson förvaltningschef Socialförvaltningen 

Henrik Arenvang kommundirektör 

Thomas Lindberg förvaltningschef Barn och Ungdom 

Carina Fyrpihl  personalchef 

Anna Lundström kanslichef 

Magnus Sjöberg förvaltningschef Tillväxtförvaltningen 

 

7.2  DOKUMENTATION 

Strategisk handlingsplan för krisberedskap, Lindesbergs kommun 

Reglemente för Krisledningsnämnden, Lindesbergs kommun Dnr 2014/451 

Risk och Sårbarhetsanalys 2019–2023, Lindesbergs kommun KS2019/266-1 
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BILAGA A 

STABENS UPPBYGGNAD ENLIGT STRATEGISK HANDLINGSPLAN FÖR 

KRISBEREDSKAP  

Funktioner i staben när den är fullt utbyggd enligt Strategisk handlingsplan för krisberedskap för 
Lindesbergs kommun. Bygger på den så kallade NATO modellen. 

 

Figur 3 Funktioner i en fullt utbyggd stab 

 

 

De olika funktionerna fördelade på grundorganisationen. 

 

Figur 4 De olika funktionerna fördelade på grundorganisationen 
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IDÉSKISS TILL UTBYGGD KRISLEDNINGSORGANISATION 

 

 

Figur 5 Idéskiss till fullt utbyggd krisledningsorganisation med Inriktnings- och Samordningsfunktion  
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1. Bakgrund 

Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) ska alla kommuner och landsting i början av 

varje ny mandatperiod analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa och hur 

dessa händelser kan påverka den egna verksamheten, där resultatet ska redovisas i en 
risk- och sårbarhetsanalys (RSA). 

Med utgångspunkt i risk- och sårbarhetsanalysen, ska kommunen varje ny mandatperiod 

upprätta ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap, fastställa en plan 
för hantering av extraordinära händelser, samt upprätta en utbildnings- och övningsplan.  

Lindesbergs kommun har valt att integrera samtliga tre ovan nämnda dokument i en 

gemensam strategisk handlingsplan för krisberedskap som anger inriktningen för hela 

krisberedskapsområdet i kommunen. Som ett komplement till den strategiska handlings-

planen upprättas även en Krisledningsplan, vilket är en handbok för krishantering vid 

samhällsstörningar och extraordinära händelser som antas av kommundirektören.  

I den strategiska handlingsplanen för krisberedskap anges även den strategiska 

inriktningen för kommunens kriskommunikation. En mer operativ instruktion för 

kriskommunikationsarbetet finns beskrivet i kommunens kriskommunikationsplan. 

1.1 Syfte med strategisk handlingsplan 

Syftet med strategisk handlingsplan för krisberedskap är att ange kommunens 

övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap. Vidare ska planen ge en 

beskrivning av krisberedskapsorganisationen i Lindesbergs kommun, konkretisera 

kommunens hantering av extraordinära händelser samt den kommunövergripande 
övnings- och utbildningsplanen för mandatperioden. 
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2. Krishanteringssystemet 

Samhällets krisberedskap bygger på att samhällets normala verksamhet förebygger och 

hanterar olyckor och mindre omfattande störningar. Vid allvarliga händelser eller kriser 

i samhället kan de vardagliga resurserna förstärkas. Krisberedskapen är alltså den 

förmåga som skapas i den dagliga verksamheten och inte en utpekad organisation eller 

aktör. Den som har ansvaret under normala förhållanden har också ansvaret vid en kris. 

I enlighet med grundprinciperna för svensk krishantering ska en kris så långt som möjligt 

hanteras av den som drabbats. Det svenska systemet för samhällsskydd och beredskap 

tar utgångspunkt i grundprinciperna; ansvarsprincipen, likhetsprincipen och närhets-
principen.1 

Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för en verksamhet under 

normala förhållanden har motsvarande ansvar vid en krissituation. Ansvaret 

inkluderar att vidta de åtgärder som krävs för att skapa robusthet och kris-

hanteringsförmåga. Det innefattar också ett ansvar för varje aktör att samverka 

med andra, vilket brukar kallas den utökade ansvarsprincipen. 

Likhetsprincipen innebär att målsättningen under en krissituation ska vara att 

organisationen ska vara så lik den ordinarie verksamheten som det är möjligt. 

Aktörer ska inte göra större förändringar i organisationen än vad situationen 

kräver och aktivt verka för att så fort som möjligt komma tillbaka till ordinarie 

verksamhet.  

Närhetsprincipen utgår från närheten till det inträffade, geografiskt såväl som 

organisatoriskt. Händelsen ska hanteras där den inträffat av dem som är närmast 

berörda och ansvariga.  

Syftet med samhällets krisberedskap är att värna befolkningens liv och hälsa samt 

samhällets grundläggande värden och funktionalitet. 

 

  

                                                        
1 MSB (2014) Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar 
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3. Krisberedskap i Lindesbergs kommun 

3.1 Mål för kommunens krisberedskap 

Målen för Sveriges säkerhet handlar om att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets 

funktionalitet och att värna vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som 
demokrati, rättssäkerhet samt mänskliga fri- och rättigheter. 

Utifrån målen för Sveriges säkerhet har regeringen preciserat följande mål för samhällets 

krisberedskap:2 

• Minska risken för och konsekvenserna av allvarliga störningar, kriser och olyckor  

• Trygga hälsan och den personliga säkerheten för människor 

• Hindra eller begränsa skador på egendom och miljö 

Dessa mål ska, utifrån det geografiska områdesansvaret, uppnås genom att krisbered-

skapsarbetet i Lindesbergs kommun bedrivs kommunövergripande på ett strategiskt och 
systematiskt sätt.  

3.2 Krisberedskapsorganisationen i Lindesbergs kommun 

Grunden för kommunens krisberedskapsorganisation utgörs av kommundirektören och 

kommunens säkerhetskoordinator.  

Kommundirektören har det yttersta ansvaret för kommunens krisberedskapsarbete och 

anger i samråd med säkerhetskoordinator den övergripande inriktningen för 

krisberedskapsområdet. Kommundirektörens roll gällande krisberedskap beskrivs även 
i instruktionen för kommundirektören.  

Säkerhetskoordinatorn ansvarar för att kommunen bedriver beredskapsarbetet i enlighet 

med de åtaganden som kommunöverenskommelsen 3  och LEH 4 föranleder, samt de 

föreskrifter som MSB förordnar. Säkerhetskoordinatorn ansvarar också för att driva den 

processtyrda risk- och sårbarhetsanalysen, samt det kommunövergripande kontinuitets-

hanteringsarbetet. 

Övriga utpekade funktioner inom krisberedskapsorganisationen är säkerhetsskyddschef 

med ansvar för kommunens ålägganden utifrån säkerhetsskyddslagstiftningen, 

biträdande signalskyddschef med ansvar för hanteringen av signalskyddet och säkra 
kommunikationer samt kommunikatör med ansvar för kommunens kriskommunikation. 

                                                        
2 MSB (2011) Ett fungerande samhälle i en föränderlig värld - Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet 
3 SKL (2018) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022   
4 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (LEH) 
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3.2.1 Säkerhetsskydd 

Säkerhetsskydd handlar om att genom förebyggande arbete skydda säkerhetskänslig 

verksamhet hos myndigheter och företag mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra 

brott som kan hota verksamheten.5 

Säkerhetskänslig verksamhet är också verksamhet som är av betydelse för Sveriges 

säkerhet enligt 15 kap 2§ i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Information som 

har bäring på Sveriges säkerhet benämns säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och 

delas in i fyra säkerhetsskyddsklasser, utifrån den skada som kan uppstå om uppgifterna 
röjs.6 

För att veta vad som är skyddsvärt utifrån säkerhetsskyddslagen måste varje kommun, 

göra en kartläggning i form av en säkerhetsskyddsanalys. Kommuner kan ha information 

som har betydelse för rikets säkerhet eller särskilt behöver skyddas mot terrorism. Det 

kan exempelvis gälla information och ritningar över vissa byggnader och anläggningar. 

Det kan även vara frågan om information om dricksvattenförsörjning, elförsörjning, 

digitala styrsystem, informationsförsörjning eller kommunikation.  

Det återupptagna arbetet med civilt försvar kan framöver medföra att kommuner 

kommer hantera handlingar som omges av försvarssekretess. 

3.2.2 Signalskydd 

Arbetet med att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter vid alla typer av samhälls-

störningar medför att kommunen kan komma att hantera uppgifter som omfattas av 

försvarssekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Dessa uppgifter ska hanteras 

så att de inte kan röjas, ändras, göras otillgängliga eller förstöras av någon obehörig. När 

kommunen behöver delge dessa uppgifter till andra samhällsviktiga aktörer ska dessa 

uppgifter skyddas med hjälp av kryptografiska funktioner som har godkänts av 
Försvarsmakten, så kallat signalskydd.7 

Signalskydd är åtgärder som syftar till att förhindra obehörig insyn i och påverkan av 

telekommunikations- och IT-system med hjälp av säkra kryptografiska funktioner och 
tillhörande signalskyddsåtgärder. 

Signalskydd används för att skydda information som omfattas av sekretess, har bäring på 
Sveriges säkerhet, eller annan information med högt skyddsbehov.8 

3.2.3 TiB 

I Lindesbergs kommun finns ingen formell Tjänsteperson i Beredskap (TiB). Denna 

funktion motsvaras i Lindesbergs kommun av att kommundirektören förväntas finnas 

tillgänglig via telefon oavsett tid på dygnet. 

                                                        
5 Länsstyrelsen i Örebro län – Säkra kommunikationer 
6 Länsstyrelsen i Örebro län – Säkra kommunikationer 
7 Länsstyrelsen i Örebro län – Säkra kommunikationer 
8 Informationssakerhet.se - Signalskydd 
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Det finns ett larmnummer in till kommunen som, vid händelse av att kommundirektören 

inte kan svara, kopplas till förutbestämda tjänstepersoner som är införstådda i 

inlarmningsrutinerna. När en tillförordnad kommundirektör är utsedd övertar denne 

ansvaret för TiB-funktionen.   

I kommunens krisledningsplan finns särskilda instruktioner och checklistor som ett stöd 

för den som bemannar TiB-funktionen.  

3.2.4 Förvaltningsansvar 

En kris ska så långt som möjligt hanteras av den som drabbats och den som har ansvaret 

under normala förhållanden har också ansvaret vid en kris. Detta gäller även det 
förebyggande arbetet.  

I enlighet med grundprinciperna för svensk krishantering ansvarar därmed kommunens 

förvaltningar och de kommunägda bolagen för att upprätthålla en krisberedskap för den 

egna verksamheten. Detta innefattar bland annat att det finns en övad och utbildad 

krisorganisation, samt att det finns planer och rutiner för det förebyggande kris-

hanteringsarbetet. 

De verksamhetsspecifika krisledningsplanerna upprättas med utgångspunkt i den 

kommunövergripande krisledningsplanen och fastställs enligt direktiv från respektive 

förvaltningsledning. 

I det förvaltningsspecifika krisberedskapsansvaret ingår också ansvaret för att upprätta 

rutiner för rapportering, samt förankring av metod och processer hos förvaltningarna och 

de kommunägda bolagen gällande säkerhets- och beredskapsfrågor.  
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4.Samverkan och geografiskt områdesansvar

Det svenska krishanteringssystemet är uppbyggt utifrån geografiskt områdesansvar och
sektorsansvar. Geografiskt områdesansvar finns på kommunal, regional och nationell
nivå. Ansvaret innebär att Lindesbergs kommun ska verka för inriktning, prioritering och
samordning av tvärsektoriella åtgärder som kan krävas före, under och efter en
krissituation inom kommunens geografiska område.

Det betyder att Lindesbergs kommun ska samverka och samordna planerings- och
förberedelsearbetet, samt att under en pågående samhällsstörning skapa förutsättningar
för att krishantering och information samordnas mellan de olika berörda aktörerna.

Figur 1 Beskrivning av beredskapssystemets nivåer enligt MSB:s Gemensamma grunder för samverkan och ledning
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4.1 Samverkan utifrån geografiskt områdesansvar 

Att ha en välfungerande samverkan i vardagen skapar goda förutsättningar för ledning, 

samverkan och samordnad kommunikation inom det geografiska området vid en 
samhällsstörning eller extraordinär händelse.  

Kommunen bedriver samverkan på olika sätt, med olika fokus, inom det geografiska 

området. Exempel på samverkan inom krisberedskapsområdet anges nedan i form av 
strategisk krisberedskapsgrupp, behovsstyrda samverkansforum och krishanteringsråd. 

4.1.1 Strategisk krisberedskapsgrupp 

För att säkerställa att det strategiska beredskapsarbetet bedrivs kommunövergripande 
behövs kontinuerliga avstämningar med verksamheterna.  

Syftet med den strategiska krisberedskapsgruppen är att lyfta behov gällande kris-

beredskap inom det geografiska områdesansvaret på kort och lång sikt, strategisk 

planering av verksamhetens krisberedskap, samt prioritering av operativa åtgärder.  

Kommundirektören leder kommunens strategiska krisberedskapsgrupp bestående av 

kommundirektör, säkerhetskoordinator, biträdande signalskyddschef, säkerhetsskyddschef, 

IT-säkerhetsansvarig samt kommunikatör.  

Den strategiska krisberedskapsgruppen sammanträder fyra gånger per år. 

4.1.2 Behovsstyrda samverkansforum 

För att tillgodose uppkomna behov och möjliggöra en verksamhetsnära operativ 

hantering gällande säkerhets- och beredskapsfrågor ansvarar säkerhetskoordinatorn, i 

samråd med kommundirektören, för att upprätta behovsstyrda samverkansforum. 

Deltagare i dessa forum kan utgöras av såväl interna som externa aktörer och 

samverkansbehovet kan variera från plötsligt uppkomna situationer som behöver 

hanteras direkt till mera långsiktiga forum som handhar mer komplexa frågor som 

hanteras över tid. 

Dessa samverkansforum kan upprättas på uppdrag av den strategiska krisberedskaps-

gruppen eller utifrån de prioriteringar kommundirektören tillsammans med säkerhets-

koordinatorn gör gällande krisberedskapsområdet. Dessa prioriteringar kan exempelvis 

innefatta att verkställa implementering av de antagna åtgärdsförslagen i kommunens 

risk- och sårbarhetsanalys eller prioriteringar med utgångspunkt i förändrade 

förutsättningar inom krisberedskapsområdet. 

4.1.3 Krishanteringsråd  

Krishanteringsrådets arbete syftar till att förbereda och underlätta för samordning och 

samverkan mellan kommunens verksamheter och andra offentliga verksamheter som 

finns inom kommunen, för att skapa goda förutsättningar för det gemensamma arbetet 

vid en extraordinär händelse eller krissituation. Exempel på frågor som Krishanterings-
rådet hanterar: 
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 Följa händelser och tillbud 
 Enhetlig inriktning av beredskapsförberedelser 
 Planer för att kunna hantera störningar och extraordinära händelser 
 Tvärsektoriella risk- och sårbarhetsanalyser 
 Informationsöverföring till och mellan berörda aktörer 
 Informationsöverföring till länsstyrelsen  

Krishanteringsrådet består av kommundirektörens ledningsgrupp (förvaltningschefer, 

stabschefer, bolagsdirektörer, förbundschef för Samhällsbyggnadsförbundet), säkerhets-

koordinator, sammankallande för POSOM samt FRG-ansvarig. Till gruppen adjungeras 
också representanter för Polisen, Region Örebro län, och Nerikes brandkår. 

Krishanteringsrådet sammanträder två gånger per år. 

4.2 Regional samverkan 

När en allvarlig samhällsstörning inträffar är det viktigt att alla aktörer vet vad de ska 

göra och hur vi ska arbeta tillsammans. Därför är arbetet med samverkan högt prioriterad 

i länet med flertalet nätverk och arbetsgrupper som utgår från Örebro läns Regionala råd 

för totalförsvar.9 

Då vikten av samverkan vid ex. en samhällsstörning är avgörande för hanteringen av 

denna har Lindesbergs kommun en uttalad ambition att prioritera och aktivt delta i de 

nätverk och aktiviteter Länsstyrelsen erbjuder. Utifrån den samverkansstruktur som 

presenteras i figuren nedan finns Lindesbergs kommun representerad i Regionalt råd för 

totalförsvar (kommundirektör), T-sam (säkerhetskoordinator), samt i arbetsgrupperna 

Risk- och sårbarhetsanalyser (säkerhetskoordinator) och Kriskommunikationsnätverket 

(kommunikatör/webbsamordnare). 

 

Figur 2 Samverkansstrktur för krisberedskap i Örebro län 

                                                        
9 Länsstyrelsen i Örebro län – Krisberedskap 
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4.2.1 Regionala rådet för totalförsvarsfrågor 

Det regionala rådet för totalförsvar är ett samrådsforum före, under och efter en 

samhällsstörning. Representanter i rådet är beslutsfattare och chefer från samtliga 

kommuner (kommundirektörer), räddningstjänster, Region Örebro län, Polisområde 
Örebro län, SOS Alarm, Civilförsvarsförbundet och Militärregion väst. 

4.2.2 T-sam 

T-sam består av representanter från fyra kommuner, räddningstjänst, polis, Region 

Örebro län och Länsstyrelsen, som även leder arbetet. T-sam hanterar frågor som rör 

krissamverkan i Örebro län. T-sam träffas kontinuerligt i syfte att komma överens om 

rutiner och stärka det gemensamma arbetet i länet, bland annat genom att diskutera 

erfarenheter från inträffade händelser och kommande gemensamma aktiviteter i länet. 

Under T-sam organiseras olika arbetsgrupper som planerar, genomför och rapporterar 

aktiviteter till T-sam. Dessa arbetsgrupper består av utbildning och övning, risk- och 

sårbarhetsanalyser, Rakel samverkansgrupp, kriskommunikationsnätverket samt CBRNE10 

i samverkan. 

4.2.3 Länsgemensamma beredskapssamordnarnätverket 

Utöver samverkansstrukturen som presenteras ovan finns också ett beredskaps-

samordnarnätverk för hantering av krisberedskapsfrågor där samtliga kommuner i länet 

finns representerade. Nätverket är ett forum för att utveckla samverkan mellan 
kommunerna och ge möjlighet till stöd och erfarenhetsutbyte. 

4.2.4 Kriskommunikationsnätverket 

Kommunikation spelar en avgörande roll i hanteringen av en händelse. För att underlätta 

hanteringen av en händelse finns det en länsövergripande samordningsgrupp för 

kriskommunikation. Gruppen arbetar för att utveckla och stärka länets kriskommuni-
kationssamverkan. 

Kriskommunikationsnätverket består av länets kommuner, Polisregion Bergslagen, 

Nerikes Brandkår, Bergslagens räddningstjänst, Region Örebro län och Länsstyrelsen.  

4.2.5 Örebro läns regelbundna samverkansmöten 

Förutsättningar för det geografiska områdesansvaret är grundat i det vardagliga arbete 

som sker i olika nätverk där kommunen och andra samhällsaktörer ingår. Nätverken blir 

betydelsefulla som utgångspunkt i samverkan och samordning inför och under händelser. 

Länsstyrelsen i Örebro län genomför regelbundna samverkansmöten varje vecka. 

Länsstyrelsen begär in underlag i början på veckan och i slutet av veckan hålls ett 

länsgemensamt samverkansmöte utifrån den inkomna informationen. Detta möjliggör en 

kontinuerlig omvärldsbevakning i länet och det skapar också värdefulla rutiner i 

vardagen som kan underlätta samverkansförfarandet vid en samhällsstörning.   

                                                        
10 CBRNE står för kemiska (C), biologiska (B), radiologiska (R) nukleära (N) och explosiva (E) ämnen 
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5. Risk- och sårbarhetsanalys 

Varje kommun är skyldig enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder 

inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap att göra en risk- och 

sårbarhetsanalys. Kommunen ska göra en analys av vilka risker, hot och samhälls-

störningar som kan inträffa, hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten och 
vad som kan göras för att stärka förmågan att hantera dessa.  

Identifierade åtgärder från RSA:n planeras in i en separat handlingsplan och följs upp 

innan nästkommande risk- och sårbarhetsanalys genomförs. 

5.1 Syfte och mål med risk- och sårbarhetsanalysen 

Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är att kartlägga hot, risker och sårbarheter inom 

kommunens geografiska områdesansvar. RSA:n utgör grunden i kommunens krisbered-

skapsarbete och ska bidra till att öka medvetenheten och stärka kunskapen kring dessa 
frågor, både inom organisationen och hos allmänheten.  

Målet är att risk- och sårbarhetsanalysen, och det krisberedskapsarbete som bedrivs med 

utgångspunkt i denna, ska ligga till grund för förebyggande åtgärder, planering, 

utbildningar och övningar. Detta bidrar i sin tur till att stärka kommunens förmåga att 

hantera kriser och minska samhällsstörningars skadlighet på människors liv, hälsa och 

miljö. 

5.2 Metod för risk- och sårbarhetsanalys 

Sammanställningen av kommunens risk- och sårbarhetsanalys är i huvudsak baserad på 

inventering och identifiering av risker och sårbarheter i de olika förvaltningarna och 

kommunägda bolagens verksamheter. Denna inventering av tänkbara risker, sårbarheter 

och beroenden gjordes våren 2019 vid workshoptillfällen med respektive verksamhet. 

Med utgångspunkt i dessa tillfällen tas förvaltningsspecifika rapporter fram som 
kompletterar den kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalysen.  

Utöver detta vägs erfarenheter och lärdomar som gjorts vid övningar, seminarier och 

skarpa händelser in, liksom tidigare genomförda RSA. 

5.3 Process för RSA-arbete 

Processen för risk- och sårbarhetsanalysarbetet kan bäst beskrivas utifrån en modifierad 

PDCA-modell 11  som presenteras i figuren nedan. Processen består av fyra delar; 

identifiera och analysera, utforma, använda samt följ upp och förbättra. De två första 

delarna representeras av informationsinsamling, riskinventering och analys. När risk- 

och sårbarhetsanalysen är antagen och fastställd, tar användardelen i processen vid. 

RSA:n och de förvaltningsspecifika rapporterna ska i detta skede kommuniceras ut till 

kommunens olika verksamheter. Detta för att hela kommunens organisation ska vara 

                                                        
11 PDCA står för Plan, Do, Check, Act 
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medveten om att RSA:n antagits och således blir ett styrande dokument under den
kommande mandatperioden.

Figur 3Process för risk-och sårbarhetsanalys i Lindesbergs kommun

I användardelen av processen ska även åtgärderna som identifierats i RSA:n genomföras,
vilket sker kontinuerligt under mandatperioden. Större åtgärder påbörjas och fortlöper
under hela perioden, medan mindre åtgärder både påbörjas och avslutas.

5.3.1 Uppföljning & ansvar

I slutet av mandatperioden är det viktigtatt följa upp det arbete som har genomförts. En
del i uppföljningsarbetet är att stämma av vilka åtgärder som påbörjats, fortfarande
hanteras eller fullföljts. Hanteringen av de åtgärder som inte vidtagits bör fortlöpa och en
plan för när de ska vara genomförda bör upprättas.

För implementering av antagna åtgärder ansvarar berörd förvaltningschef, förbundschef
eller VD.

För uppföljning av de antagna åtgärderna ansvarar kommunens säkerhetskoordinator
samt kommundirektör.
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6. Hantering av extraordinära händelser 

För kommunen uppstår en samhällsstörning när organisationen måste hantera en 

händelse som inte ryms inom ordinarie verksamhet eller funktioner. Samhällsstörningen 

definieras av att den kräver en snabbare hantering, ökat informationsflöde, ytterligare 

kompetens samt mer resurser än vad kommunens organisation är dimensionerad för i 
vardagen. Organisationen måste då snabbt anpassas efter rådande situation.12  

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) definierar en extraordinär händelse som: 

[…] en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en 

allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i 

viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en 

kommun eller ett landsting. 

Utifrån denna lag åläggs kommunen att redovisa en plan för hantering av extraordinära 

händelser avseende organisation, samverkan och ledning. Som tidigare nämnts har 

redovisandet av dessa hänseenden integrerats i den strategiska handlingsplanen. 

6.1 Krisledningsorganisation 

Som en del i förmågan att hantera en kris är det nödvändigt att krislednings-

organisationen och de funktioner som ingår där är tydligt definierade avseende uppgifter, 

befogenheter att fatta beslut och genomföra åtgärder.  

Kommunens krisledningsplan fungerar som en handbok för krisledning som tillämpas i 

den operativa hanteringen av en händelse med den strategiska handlingsplanen som stöd. 

I den operativa krisledningsplanen finns detaljerade beskrivningar av hur dokumentation 

och stabsgenomgångar kan bedrivas samt utförliga beskrivningar av krislednings-

organisationens funktioner. I krisledningsplanen anges också vilka lokaler med 

nödvändig teknisk utrustning för teknisk ledning och samverkan som disponeras vid en 

extraordinär händelse.  

Krisledningsplanen uppdateras årligen. För denna revidering ansvarar kommundirektör 

och säkerhetskoordinator. 

6.1.1 Krisledningsnämnd 

När krisen kräver snabbare prioriteringar och beslut än vad den normala organisationen 

kan hantera, kan krisledningsnämnden träda i kraft. Vid en extraordinär händelse är tid 

ofta en bristvara, och det är på grund av detta som möjligheten till att aktivera en 

krisledningsnämnd finns. Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela, eller 

delar av, verksamhetsområden från nämnder i kommunen i den utsträckning som är 

nödvändig, med hänsyn till krisens art och omfattning. Syftet med krisledningsnämnden 

                                                        
12 Länsstyrelsen i Örebro län (2017) Redovisning av strategisk handlingsplan för krisberedskap 
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är alltså att skapa möjligheter till snabba politiska beslut vid en extraordinär händelse. 

Beslut om att aktivera krisledningsnämnden tas av krisledningsnämndens ordförande13. 

I Lindesbergs kommun är det Utskottet för stöd och strategi som utgör kommunens 

krisledningsnämnd. En mer utförlig beskrivning av krisledningsnämndens uppdrag 
återfinns i Lindesbergs kommuns Reglemente för krisledningsnämnd. 

6.1.2 Krisledningsstab 

Krisledningsstaben bedriver den strategiska ledningen vid en kris eller annan oönskad 
händelse.  

Krisledningsstabens organisation är flexibel och ska ändamålsenligt 

anpassas till de uppgifter som ska hanteras utifrån den aktuella 

händelsens förutsättningar. 

Krisledningsstaben fungerar som en ”arbetsgrupp” för beslutsfattaren som ger staben 
direktiv och riktlinjer. Staben bereder underlag för nödvändiga och taktiska beslut.  

Vid en kommunövergripande krisledning är kommundirektören beslutsfattare, men vid 

extraordinära händelser kan krisledningsstaben istället bereda underlag för beslut till 

krisledningsnämnden och verkställer då också nämndens fattade beslut. 

Stabschefen ansvarar för, leder och samordnar arbetet inom staben. Stabschefen beslutar 

om och leder stabsorienteringarna, upprättar en stabsarbetsplan och svarar för stabens 

arbete gentemot beslutsfattaren.14 I Lindesbergs kommun finns en utsedd stabschef för 

den kommunövergripande krisledningen som också fungerar som funktionsansvarig för 

denna roll. 

Krisledningsstaben kan i ett initialt läge bestå av endast beslutsfattare och stabschef. 

Krisledningsstaben organiseras därutöver utifrån tre huvudsakliga funktionsområden; 

service, analys, samt kommunikation. För respektive område finns en utsedd funktions-

ansvarig som ansvarar för initial bemanning av funktionen samt att organisera det 
operativa arbetet i funktionen vid ett stabsläge.   

Krisledningsstabens huvudsakliga funktioner; kommundirektör, kommunövergripande 

stabschef, serviceansvarig, analysansvarig, samt kommunikationsansvarig träffas 

kontinuerligt för att hantera övningsplanering, utvärdering av övning samt uppdatera 

krisledningsplanen och annat som berör den operativa krisledningen. Dessa utsedda 

funktionsansvariga sammanträder under ledning av kommundirektören vid tre tillfällen 

per år.   

                                                        
13 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap 2 kap. 3§ 
14 Svensson (2007) Staber och stabsarbete vid kriser, risker och olyckor, Studentlitteratur 



L INDESBERGS KOMMUN Strategisk handlingsplan för krisberedskap 18

Figur 4Stabsorganiseringen i Lindesbergs kommun

6.1.2.1 Funktioner i staben

Stabens olika funktioner kan delas in i tre övergripande grupper; service, analys och
kommunikation. Dessa delar behöver alltid bemannas i ett stabsarbete, men hur
omfattande bemanningen är i respektive grupp avgörs utifrån händelsens art och
omfattning.

6.1.2.1.1 Service

Inom servicefunktionen etableras krisledningsstabens administrativa funktion. Kravet på
dokumentation är lagstadgat och ska aktiveras omgående vid stabsläge. Detta gäller
dokumentation och registrering av såväl händelseförlopp som vidtagna åtgärder och
fattade beslut. Servicefunktionen bistår även med framställning av underlag till
stabsgenomgångar och att planera för uthållighet hos krisledningen (avlösning av
personal).

Funktionen bemannas med fördel av personal som är vana att föra protokoll och hantera
dokumentation och annan mötesmetodik. Mallar för att föra loggbok och dokumentera
uppgifter finns i kommunens krisledningsplan.

Servicefunktionen säkerställer äventillgång till fungerande data- och telekommunikation.
I första hand används normala kommunikationsvägar som exempelvis möten, telefon-
och skypesamtal, sms eller mejl. I de fall då telefoni och elektronisk kommunikation inte
fungerar eller präglas av kraftiga störningar kan krisledningen använda RAKEL
(RAdioKommunikation för Effektiv Ledning). Det är ett nationellt kommunikations-
system för samverkan och ledning som används av landets blåljusorganisationer (ex. polis
och räddningstjänst), men också inom kommunal och statlig krisberedskap. I Lindebergs
kommun har krisledningen tillgång till ett antal Rakel-enheter.

Funktionsansvarig för service är kommunens kanslichef.
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6.1.2.1.2 Analys 

Funktionens uppgift är att skapa lägesbild, regelbundet analysera det mest sannolika 

respektive det värsta alternativet avseende konsekvenser och hur situationen kan 

utvecklas i ett kort respektive ett längre perspektiv, samt utifrån detta göra en 

omfallsplanering. Till funktionen kopplas också specialister beroende på händelsens art. 

Dessa specialister kan vara interna resurser med god inblick i de verksamheter som 

drabbats eller kan drabbas, eller utgöras av extern expertis som kallats in för att ge stöd i 

analysprocessen. 

Olika aktörer och organisationer agerar oftast parallellt i tid och rum vid en händelse. Då 

blir det avgörande att upprätta en fungerande dialog via samverkan, för att uppnå 

gemensamma mål och/eller förståelse för varandras hantering av händelsen. 15 

Samverkan är en viktig del i analysfunktionen.  I de fall då en händelse drabbar ett stort 

område med många aktörer inblandade blir en fungerande samverkan avgörande för 
hanteringen av händelsen.  

Funktionsansvarig för analys är kommunens säkerhetskoordinator. 

6.1.2.1.3 Kommunikation 

Kommunikationsfunktionen hanterar kommunikationen såväl internt som externt. Den 

interna kommunikationen innefattar informationsflödet i staben och i organisationen i 

övrigt. Den externa kommunikationen inbegriper andra berörda organisationer och 
aktörer samt kommunikation och information till media och allmänhet.  

Funktionen ska också samla information, via omvärldsbevakning och ska vid behov ta 

fram en kommunikativ lägesbild som underlag för att kunna identifiera behov av 

samverkan och samordning av kommunikationsinsatser. Den kommunikativa lägesbilden 

ska också kunna bistå som underlag för länets samlade regionala lägesbild. 

Kommunikationsfunktionen bemannas i huvudsak av kanslienheten, med stöd av berörda 

verksamheter.  

Mer information kring kommunikationsarbetet finns under avsnittet Kriskommunikation. 

Funktionsansvarig för kommunikation är kommunens kommunikatör. 

  

                                                        
15 Svensson (2007) Staber och stabsarbete vid kriser, risker och olyckor, Studentlitteratur 
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6.1.3 Krisledningens stödfunktioner

Till krisledningens förfogande finns också kommunens stödfunktioner vid extraordinära
händelser; Civilförsvarsförbundet/FRG, samt kommunens POSOM-grupp.

Figur 5Kommunens stödfunktioner i Lindesbergs kommun

6.1.3.1 Civilförsvarsförbundet/FRG

Frivilliga Resursgruppen, FRG, består av personer från olika frivilligorganisationer som
under kommunal regi är ett stöd för samhället i samband med kriser eller andra
extraordinära händelser. Civilförsvarsförbundet Örebro län har utbildningsansvaret och
är samordnande för länets Frivilliga Resursgrupper. Civilförsvarsförbundet är drivande
för attetablera och utveckla FRG men varje FRG har en kommun som huvudman.

Frivilliga Resursgruppens uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie
resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov. Frivilliga Resurs-
gruppen kan, på begäran av kommunledningen, kallas in vid en samhällsstörning för att
exempelvis hjälpa till med evakuering, medmänskligt stöd till drabbade, information,
administration eller andra praktiska uppgifter.

6.1.3.2 Psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM)

POSOM står för Psykiskt och Socialt Omhändertagande och innebär att samhällets
samlade resurser skall samordnas i syfte att erbjuda de hjälpbehövande stöd vid stora
olyckor och katastrofer.

Enligt socialtjänstlagen (2001:453) har kommunen det yttersta ansvaret för att de som
vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta ansvar, som omfattar
ekonomisk och praktisk hjälp såväl som psykosocialt stöd, gäller både under normala
förhållanden och vid extraordinära händelser. I första hand ska kommunens socialtjänst
samt elevhälsa (inom barn och utbildningsförvaltningen) ansvara för den psykosociala
omsorgen och endast vid de tillfällen när de ordinarie resurserna inte räcker till aktiveras
POSOM.
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POSOM är en stödfunktion i kommunen som har till uppgift att ge krisstöd genom ett
psykiskt och socialt omhändertagande av drabbade vid omfattande och traumatiska
händelser. POSOM består av en ledningsgrupp och flera stödgrupper och kan endast
aktiveras av räddningsledare eller kommunens krisledningsgrupp.

POSOM är en stödfunktion till ordinarie krisledning, men kan vara aktiverad utan att
kommunens krisledning är verksam, ex. via räddningstjänsten.

I Lindesbergs kommun utgörs POSOM ledningsgrupp av funktioner från barn och
utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, Svenska kyrkan samt Polisen.

6.2 Stabsarbete vid en extraordinär händelse

Vid större händelser är det viktigt att krisledningen utformas enligt nationella principer i
stabsmetodik. Grunden till detta är att skapa ett likartat arbetssätt vad gäller stabsarbete,
vilket underlättar för personer från andra organisationer att hjälpa till i en stab.

Den nationellt vedertagna organisationsstrukturen vid stabsarbete är indelad i nio olika
funktioner som benämns med en bokstav som representerar organisationen samt
efterföljande siffra, ex. heter Länsstyrelsens funktioner L1-L9, så för kommunen benämns
funktionerna K1-K9.

K1. Personal
K2. Säkerhet
K3. Läge
K4. Service
K5. Analys
K6. Samband
K7. Kommunikation
K8. Juridik
K9. Samverkan
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Flera funktioner kan med fördel kombineras, ex. K1/K8 och K3/K5. Utifrån Lindesbergs
kommuns stabsorganisering med service, analyssamt kommunikation kan en fördelning
av de olika k-funktionerna se ut enligtfiguren nedan.

Figur 6K-funktionerna utifrån Lindesbergs kommuns stabsorganisering

6.2.1 Inriktnings- och samordningsfunktion (ISF)

Vid samhällsstörningar kommer hanterande aktörer behöva samordna sina insatser,
prioritera behoven och hjälpas åt för att kunna agera så effektivt som möjligt. För att
kunna åstadkomma detta ska kommunen under en extraordinär händelse kunna stå värd
för en inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) på lokal nivå.16

En ISF är en tillfälligt sammansatt aktörsgemensam funktion med syfte att sluta
överenskommelser om inriktning och samordning. I praktiken är alltså ISF möten, fysiska
eller på distans, som berörda aktörer genomför för att komma överens om hur en
samhällsstörning ska hanteras. Kommunen ansvarar bland annat för att sammankalla,
leda och dokumentera möten, samt att följa upp överenskomna åtgärder.17

16 MSB (2014) Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar
17 MSB (2014) Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar
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7. Kriskommunikation 

Kommunikationen mellan myndigheter, andra aktörer, allmänheten och medier är en 

fundamental del i hanteringen av en samhällsstörning.  Kriskommunikation är en form av 

strategisk kommunikation där det är av största vikt att kommunikationen är snabb, öppen 
och korrekt.18  

Kommunen ska utifrån sitt geografiska områdesansvar verka för att information till och 

kommunikation med medborgare, media, myndigheter och andra aktörer samordnas. 

Kriskommunikationen ska också bidra till att uppfylla de nationella målen för samhällets 

krisberedskap: 

 Minska risken för och konsekvenserna av allvarliga störningar och olyckor. 

 Trygga människors hälsa och personliga säkerhet. 

 Hindra och begränsa skador på egendom och miljö. 

Kommunen kommer under mandatperioden tillse att en mer lättillgänglig version av 

RSA:n tas fram, där risker och sårbarheter i Lindesbergs kommun presenteras utifrån ett 

medborgarperspektiv. Detta är ett viktigt steg i att, genom strategisk riskkommunikation, 
arbeta mer proaktivt med att uppfylla de nationella målen för samhällets krisberedskap. 

Som en del i detta förebyggande arbete ska också strategiska trygghetspunkter utpekas 

som sedan ska kommuniceras ut till medborgarna. Trygghetspunkterna behöver också 

beaktas i den operativa kriskommunikationsplanen, då rutiner för kommunikationen vid 
och om dessa trygghetspunkter bör upprättas.  

Kommunen har ett stort ansvar när det gäller att delge information till medborgare och 

andra som vistas i kommunen vid händelse av kris, och det är därför mycket viktigt att 
det finns robusta kommunikationskanaler. 

7.1 Kriskommunikationsorganisation 

Dimensioneringen av de personella resurserna för kriskommunikation ska vara flexibel 

och styras av aktuellt behov. Kommunikationsansvarig har ansvaret för bemanning och 

rekrytering till nödvändiga funktioner som formar en kriskommunikationsgrupp. 

Gruppen bemannas i samråd med respektive förvaltningschef/verksamhetschef som 

förutsätts bidra med personella resurser. Kriskommunikationsgruppen eller delar av den 

kallas in av kommunikationsansvarig. 

7.2 Kriskommunikationsplan 

Den strategiska inriktningen för kommunens kriskommunikation anges i den strategiska 

handlingsplanen för krisberedskap. Utifrån denna strategiska inriktning arbetas det fram 

en mer operativ kriskommunikationsplan, där kommunikationskapacitet, förmåga, samt 
ansvarsfördelning konkretiseras. Detta utgör en del i kommunens krisledningsplan.  

                                                        
18 MSB (2014) Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar 
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8.Kontinuitetshantering

Kontinuitetshantering handlar om att säkerställa en rimlig lägsta driftnivå inom en
verksamhet, oavsett vilken störning verksamheten utsätts för. Kontinuitetsplaneringen
innebär att skapa systematisk motståndskraft, robusthet och säkerställa organisationens
leveransförmåga för att ordinarie verksamhet ska kunna bedrivas på en acceptabel nivå,
oavsett störning.

Kontinuitetshantering är viktigt för det förebyggande arbetet vid grundberedskap, men
det är också en viktig del i det förberedande arbetet inför höjd beredskap. Eftersom
störningar kan inträffa såväl under grundberedskap som höjd beredskap, om än i olika
utsträckning, är det av vikt att vara förberedd på hur störningar ska hanteras inom
respektive verksamhet.

Genom ett systematiskt arbete med kontinuitetshantering kan en organisation snabbare
återhämta sig från och minska konsekvenserna av en inträffad händelse. Det innebär
kortare avbrottstider i verksamheten och förhindrar att personella, ekonomiska,
funktionella och informationsrelaterade värden går förlorade.

Kontinuitetshantering kan exempelvis hjälpa en organisation att kartlägga viktiga
verksamheter och processer och identifiera kritiska resurser. Arbetet kan också klargöra
vad som är acceptabla avbrottstider och identifiera åtgärder som behöver vidtas för att
minska risken för dessa avbrott. 19

Figur 7Hur kontinuitetshantering förebygger och minskar verksamhetsförlusteroch avbrottstid.

19 MSB –Kontinuitetshantering
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8.1 Verksamhetsansvar 

Kontinuitetshantering handlar om att planera för att upprätthålla sin verksamhet, oavsett 

vad som inträffar. Det är därför viktigt att varje verksamhet inom kommunens 

organisation bidrar till denna kartläggning av kritiska resurser, beroenden och vilka 

åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa organisationens leveransförmåga. 

Kontinuitetshanteringsarbetet kan också möjliggöra de verksamhetsspecifika planer som 
behövs för att hantera de störningar som, trots vidtagna åtgärder, ändå kan uppstå. 

8.2 Kommunövergripande kontinuitetshantering 

Risk- och sårbarhetsanalysen identifierar och gör oss medvetna om olika risker som finns 

i vår närhet och vår sårbarhet inför dem, medan kontinuitetshantering utgör ett naturligt 

nästa steg som syftar till att vidta åtgärder för att skapa robusthet och minimera den 

sårbarhet och de risker som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen.  

Kontinuitetshantering kan i sin tur ge ett bra underlag till RSA-arbetet genom den 

beroendeanalys, riskbedömning och de åtgärdsförslag som tas fram. Det handlar med 

andra ord om ett växelberoende som kan ge positiva synergieffekter för kommunens 

krisberedskap. 

Genom att kontinuitetshanteringsarbetet bedrivs kommunövergripande skapas en 

överblick över interna och externa beroenden, samt tydliggör kommunens förmåga 

utifrån såväl personell resursfördelning som vilka lokaler som kan nyttjas vid en 

händelse. Det kommunövergripande perspektivet ger dessutom ett värdefullt underlag 

för kommande krigsorganisation som, enligt kommunöverenskommelsen gällande civilt 

försvar20, ska påbörjas i kommunerna senast 2020. 

Det kommunövergripande kontinuitetshanteringsarbetet för Lindesbergs kommun följer 

samma process som risk- och sårbarhetsanalysen och samordnas av kommunens 

säkerhetskoordinator.  

  

                                                        
20 SKL (2018) Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018–2020 
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9. Utbildning och övning 

Kommunen ansvarar enligt lag för att förtroendevalda och anställd personal får den 

utbildning och övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid en 

extraordinär händelse. Detta gäller den kommunövergripande krisledningen såväl som 

ex. kommunalteknisk försörjning och krisstöd. 

Det finns också ett uttalat lagkrav att kommunens krisledningsnämnd och tjänstepersons-
ledning ska övas minst en gång per mandatperiod. 

Kommunen ska också, i den utsträckning tillfälle ges, delta i planering, genomförande och 

utvärdering av samverkansövningar på regional eller nationell nivå. 

9.1 Utbildnings- och övningsstrategi 

Utbildningar och övningar planeras med hänsyn till organisationens behov i syfte att 

skapa bättre förutsättningar för ett långsiktigt arbete för verksamheten. Övnings-

verksamheten ska beakta de brister som identifierats i arbetet med kommunens risk- och 
sårbarhetsanalys21. 

Syftet med utbildning och övning är skapa förmåga att förebygga, hantera och utvärdera 
samhällsstörningar och extraordinära händelser.  

Krisledningen bör övas för att upprätthålla kunskapsnivån, men det är också av stor vikt 

att krisledningen har god kunskap i stabsmetodik eftersom det skapar en gemensam 
grund för hur krisledning ska bedrivas på bästa sätt. 

Vid övningsplanering är det också viktigt att tänka in vad syftet med övningen är, vilka 

funktioner som behöver övas och om fokus är det interna arbetet eller om övningen ska 

planeras utifrån ett samverkansperspektiv. Denna samverkan kan innefatta såväl intern 

samverkan inom kommunens verksamheter som att externa aktörer, exempelvis polis 

eller annan kommun, deltar. Huvudsaken är att olika funktioner övas kontinuerligt för att 
skapa en sammanhållen krisledning. 

9.2 Utbildnings- och övningsmål 

• Uppmärksamma svårigheter som kan uppstå under en samhällsstörning. 

• Klarlägga styrkor och svagheter i ledarskap, kommunikation och samverkan. 

• Förtydliga ansvar- och rollfördelning inom förvaltningar och mellan förvaltningar, 

samt vid utökad samverkan med central krisledning. 

• Krisledningsorganisationen har god kännedom om krishanteringssystemet, 

kommunens styr- och stöddokument samt sin egen uppgift. 

• Kommunen baserar sitt krisledningsarbete på den nationella stabsmetodiken 

samt MSB:s gemensamma grunder för samverkan och ledning.  

                                                        
21 SKL (2018) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022   
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9.2.1 Kritiska funktioner 

Alla kommunens verksamheter har ett ansvar för att vara utbildade, övade och 

förberedda för samhällsstörningar och extraordinära händelser. Vissa funktioner pekas 

ut i lagtext och styrdokument som särskilt avgörande och centrala. Dessa förväntas öva, 
utbildas och förberedas mer omfattande.  

Krisledningsnämnd 

Krisledningsnämnden övas och utbildas minst en gång per mandatperiod. 

Krisledningsstab 

Krisledningsstaben övas och/eller utbildas minst en gång per år. Detta gäller såväl viktiga 

funktioner i vardagen som kan tänkas arbeta i en stab, såväl som utpekade stabs-
funktioner gällande exempelvis dokumentation, service, kommunikation, IT. 

Förvaltningarnas krisledningsgrupper 

Förvaltningarnas krisledningsgrupper övas och/eller utbildas minst en gång per år.  

Samhällsviktiga kommunala verksamheter 

Linde Energi AB och Samhällsbyggnadsförbundet ska övas och/eller utbildas minst en 

gång per mandatperiod.  

Stabschefer 

Utsedda stabschefer ska övas och/eller utbildas minst en gång per mandatperiod. 

POSOM 

Kommunens POSOM-grupp ska övas och utbildas minst en gång per mandatperiod. 

9.3 Aktiviteter 

Specifika övnings- och utbildningsaktiviteter beslutas årvis, i samråd mellan kommun-

direktör och funktionsansvariga i krisledningsstaben, med utgångspunkt i de angivna 
övnings- och utbildningsmålen.   
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10. Uppföljning och utvärdering 

Strategisk handlingsplan för krisberedskap ska följas upp, utvärderas och revideras varje 

mandatperiod och ligga till grund för kommande styrdokument. 

10.1 Uppföljning av statlig ersättning 

Kommunen får varje år en statlig ersättning för att stärka krisberedskapen. Ersättningen 

avser de specifika uppgifter som regleras i LEH och i Överenskommelsen om kommunernas 

krisberedskap. Ersättningen ska utgöra ett komplement till kommunens egen finansiering 

av arbete med krisberedskap. 

Kommunen ska årligen redovisa för länsstyrelsen hur ersättningen har använts under 

föregående år. Redovisningen omfattar såväl ekonomisk som verksamhetsrelaterad 
dokumentation av genomförda aktiviteter.22 

10.2 Utvärdering av händelser och övningar 

I krisledningsplanen finns en vägledning för genomförande av utvärdering för händelser. 

Varje övning ska utvärderas avseende såväl styrkor som svagheter när det gäller 

kommunens egen krisberedskap och förmåga att samverka med andra aktörer.23 

  

                                                        
22 SKL (2018) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022   
23 SKL (2018) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022   
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Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

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

Kommunstyrelsen 
 

Kommunkompassen 2020 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 genomföra Kommunkompassen under 2020 till en kostnad på 85 000 kr. 

 kostnaden finansieras från kommundirektörens verksamheter. 

Ärendebeskrivning 

Kommunkompassen är ett utvärderingsinstrument som sker tillsammans 
med Sveriges kommuner och regioner. De värderar kommunens övergripande 
ledning och styrning och även funktionaliteten av styrning, ledning, processer 
och aktiviteter i verksamheten utifrån de frågor vi ställer. Underlaget till 
utvärderingen hämtas framförallt från intervjuer med olika funktioner samt 
från information på kommunens webbsidor och dokumentation som ska 
lämnas in i förväg.  

Utvärderingsresultatet presenteras i en skriftlig rapport där kommunens 
styrkor och förbättringsmöjligheter presenteras. Kommunen får även en 
muntlig återföring av resultatet. Kommunkompassen är ett normerande 
verktyg och har en poängskala som gör det möjligt att jämföra olika 
utvärderingsresultat med varandra.  

Den tematiska strukturen utgörs av fyra huvudområden med åtta 
underområden enligt följande;  

Demokrati och samhällsutveckling 

1. Samspel mellan förtroendevalda och medborgare 

2. Samhällsutveckling 

Styrning och effektivitet 

3. Styrning och kontroll 

4. Effektivitet 

Service och kvalitet 

5. Brukarens fokus 

6. Kvalitetsutveckling 

Arbetsgivarpolitik 

7. Arbetsliv 

8.  Chefs- och ledarskap samt medarbetarskap 
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Vart och ett av de åtta områdena kan ge 100 poäng vilket innebär att den 
maximala poängnivån i Kommunkompassen är 800 poäng. 

En grundläggande struktur finns inom de åtta frågeområdena. Eftersom 
utvärderingen görs utifrån ett övergripande perspektiv, söker de alltid någon 
gemensam strategi kring hur kommunen hanterar det som efterfrågas. Denna 
kan vara väldokumenterad och/eller visa sig i olika aktiviteter som stärker 
och utvecklar de olika områdena.  undersöker givetvis även dessa olika 
aktiviteter och vi vill se att alla verksamheter jobbar med det som efterfrågas 
på olika sätt. Slutligen vill vi att kommunen kan visa att olika arbetssätt leder 
till faktiska resultat och att dessa resultat återkommande följs upp och 
analyseras. Medborgar- och brukarfokus ska finnas i allt vad som görs. 

Under SKR:s besök i kommunen, sker gruppintervjuer med fem olika grupper. 
Syftet är att få en helhetsbild av det som utvärderas, både utifrån systematik, 
omfattning och effekt i hela kommunen. Intervjuer sker med följande grupper: 

1. Ledande politiker, ofta blocköverskridande  

2. Ledande tjänstpersoner, kommundirektör med ledningsgrupp  

3. Förvaltningschefer och bolagschefer  

4. Första linjens chefer, enhetschefer  

5. Fackligt förtroendevalda. 

Henrik Arenvang Anette Persson 
Förvaltningschef Handläggare 

För kännedom: 

Alla förvaltningar 

Bilagor: 

Här redovisar du bilagor 



Post: 118 82 Stockholm | Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00 | skr.se

Kommunkompassen
VÅGA SYNA DIN KOMMUN! 

Sveriges kommuner står inför stora utmaningar. Demografiska föränd-
ringar, nya krav på service, minskade resurser och kompetensbrist är 
några av de faktorer som måste hanteras.

Kommunkompassen är ett utvärderingsverktyg som belyser kommunens 
arbete utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv. Verktyget utvärderar 
hur styrning, ledarskap och samverkan i organisationen skapar förut-
sättningar för att hantera dagens och framtidens utmaningar. 

Vill du veta mer om Kommunkompassen?
För mer information om Kommunkompassen och för att göra en 
utvärdering i din kommun, besök: www.skr.se/kommunkompassen.
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Det här är Kommunkompassen
Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering och analys av kommuners 
sätt att arbeta. Den utvärderar hur kommunen arbetar för att kunna fungera som 
en framgångsrik:

 > Demokratiaktör 
 > Samhällsbyggare
 > Välfärdsleverantör
 > Arbetsgivare

Kommunkompassen belyser kommunens förmåga att styra och leda organisationen 
utifrån ett helhetsperspektiv samt hur samspelet mellan olika verksamheter och 
aktörer fungerar.

Den fokuserar också på vad som kännetecknar en kommun som skapar välfärd 
och bygger det goda lokalsamhället utifrån medborgarens behov. 

Därför ska din kommun göra en utvärdering
Kommunen får: 

 > En genomlysning av kommunkoncernen utifrån ett övergripande perspektiv 
 > Ett gott stöd för utvecklings- och förbättringsarbete
 > Möjlighet att jämföra sig med andra kommuner och hitta goda exempel att 
lära sig av

En kommun som använder sig av Kommunkompassen får som resultat informa-
tion om både sina styrkor och förbättringsområden. Många väljer att efter några 
års förbättringsarbete genomföra en ny Kommunkompass för att på så sätt få 
sina förbättringsinsatser bekräftade.

Huvudområden i Kommunkompassen
I en utvärdering utgår SKR från fyra huvudområden och ställer frågor kring hur ni 
i kommunen arbetar med områdena. 

1. Demokrati och samhällsutveckling – Får medborgarna information om 
aktuella frågor i politiken och ger kommunen dem möjlighet till inflytande? 
Arbetar kommunen strategiskt med att uppnå social, miljömässig och eko-
nomisk hållbarhet, både inom kommunens verksamheter och i samverkan 
med andra aktörer?

2. Styrning och effektivitet – Styrs kommunkoncernen av politiska mål med en 
tydlig vision och inriktning? Följs arbetet upp och analyseras det i förhållande 
till de förväntade resultaten? Finns det ett tydligt fokus att öka effektiviteten 
för att möta framtidens utmaningar – utan att kvaliteten försämras? 

3. Service och kvalitet – Är brukarens fokus och god service i centrum för all 
verksamhet i kommunen? Stimulerar kommunen ett systematiskt utvecklings-
arbete för att förbättra kvaliteten på tjänsterna? 

4. Arbetsgivarpolitik – Är kommunen en attraktiv arbetsgivare med fokus på 
ett hållbart arbetsliv? Arbetar kommunen med att säkerställa kompetens-
försörjningen för att möta framtida, förändrade behov? Arbetar kommunen 
systematiskt med att utveckla både ledarskapet och medarbetarskapet?



VÄLKOMMEN ATT 
TÄVLA OM ATT BLI  
SVERIGES 
KVALITETSKOMMUN 
2021

T A  M E D  D I N  K O M M U N  P Å  E N  
U T V E C K L I N G S R E S A

Utmärkelsen Sveriges 

KvalitetsKommun delas ut 

sedan 2003 och går till den 

kommun som har lyckats bäst 

med att utveckla och förbättra 

demokrati, verksamheter, 

U T M Ä R K E L S E R

GötaPriset 

SveaPriset 

Sveriges 

DigitaliseringsKommun
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arbetsmiljö och 

samhällsbyggande.

Varför delta?

Att medverka i Sveriges 

KvalitetsKommun ger mycket 

tillbaka. Kommunen får en 

konkret analys av sina 

förbättringsområden och 

värdefull uppmärksamhet kring 

sitt utvecklingsarbete. Genom 

en liten insats kan din kommun 

ta ett rejält steg framåt.

MER INFORMATION 

OM UTMÄRKELSEN 

(PDF)

Anmäl din kommun senast den 30 
november 2020

Anmäl kommunen genom att lämna en beskrivning av 

kommunens utvecklingsarbete. Egenbeskrivningen 

består av två delar:

1. Besvara 50 kryssfrågor. Markera hur långt 

kommunen kommit i sitt utvecklingsarbete genom 

att ange i vilken grad åtgärden är genomförd – ej 

alls, delvis, i hög grad eller fullt ut.

2. Beskriv kommunens utvecklingsarbete. Lämna en 

beskrivning på ca fyra A4-sidor i fri text, som anger 

hur kommunen arbetar för att förbättra demokrati, 

verksamheter, arbetsmiljö och samhällsbyggande. 

Tänk på att så mycket som möjligt peka på 

uppnådda resultat.

Sveriges 

KvalitetsKommun

Sveriges 

Modernaste 

Myndighet
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Utvärdera kommunen med 
Kommunkompassen

Ett viktigt steg i ansökningsprocessen är 

Kommunkompassen, ett verktyg för att utvärdera och 

analysera kommuners sätt att arbeta. Alla sökande 

kommuner ska ha ett Kommunkompassresultat som 

inte är äldre än från 2019. Kommuner som utvärderats 

2019 kan välja att göra en ny utvärdering om de så 

önskar.

TILL ANMÄLAN

Med Kommunkompassen 

får man en bred bild av 

hela kommunens 

verksamhet. Resultatet 

visar på både styrkor och 

förbättringsområden, och 

är ett bra stöd i 

kommunens fortsatta 

utvecklings- och 

förbättringsarbete. Det 

ger också kommunen en 

möjlighet att jämföra sig 

med andra kommuner 

och lära av andras goda 

exempel.

Kommunkompassen 

genomförs av ett 

expertteam från Sveriges 

Kommuner och Regioner.

Boka tid för 
Kommunkompasse

De kommuner 

som vill göra en 

kommunkompassutvärd

för att delta i 

nomineringsprocessen 

uppmanas att 

anmäla detta till 

SKR så snart som 

möjligt, helst 

innan sista 

ansökningsdatum. 

Detta för att hitta 

en tid för 

utvärderingen 

som passar både 
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Nominerade kommuner går vidare till 
nästa steg i granskningen

En nomineringsgrupp bestående av representanter för 

parterna bakom Sveriges KvalitetsKommun avgör vilka 

kommuner som väljs ut att gå vidare. Till grund för 

nomineringsbeslutet ligger egenbeskrivningen och 

Kommunkompassen, med Kommunkompassen som 

tyngst vägande. 3–7 kommuner kommer att nomineras 

och blir därmed föremål för fortsatta granskningar, som 

inriktas på resultat, ekonomi och arbetsgivarroll.

Läs mer om vilka analyser som görs av de nominerade 

kommunerna (pdf) >>

Läs mer om 

Kommunkompassen på 

SKR:s hemsida >>

För att täcka 

självkostnaderna för 

Kommunkompassen tar 

SKR ut en avgift på 85 000 

kr. Kvalitetsmässan 

subventionerar kostnaden 

för Kommunkompassen 

för små kommuner med 

under 12 000 invånare, 

som därför endast betalar 

halva avgiften.

kommunen och 

SKR. En 

utvärdering kan 

göras under hela 

hösten 2020 fram 

till och med mars 

2021.

Kontaktperson 

på SKR:

gunnar.gidenstam@skr.s

08-452 76 49

Nätverk för 
Kvalitetskommuner

De nominerade till Sveriges 

KvalitetsKommun bjuds in till ett 

exklusivt utvecklingsnätverk, i 

syfte att skapa erfarenhetsutbyte 
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och tillsammans driva utveckling 

inom de områden som 

utmärkelsen lyfter fram. Inom 

ramen för nätverket planeras 

seminarier, workshoppar och 

studiebesök. SKR och 

Kvalitetsmässan samordnar 

nätverket.

Vinnaren visar upp sig

Vilken kommun som slutligen 

står som vinnare av titeln 

Sveriges KvalitetsKommun 2021 

bestäms av en jury.

Priset, som är en skulptur av 

konstnären Ernst Billgren och 

ett resestipendium på 50 000 kr, 

utdelas i samband med 

Kvalitetsmässan den 16 

november 2021.

Den kommun som utses till 

Sveriges KvalitetsKommun 2021 

förväntas delta på 

Kvalitetsmässans 

Vinnarkonferens för att visa upp 

sina vinnande metoder och 

arbetssätt.

Vinnarkommunen äger rätt att 

använda logotypen för Sveriges 

KvalitetsKommun under två år 

fram till dess att 2023 års 

vinnare är utsedd.
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“Vi arbetar 

systematiskt med 

att säkerställa en 

hög kvalitet i alla 

våra 

verksamheter, 

med fokus på att 

ge bästa möjliga 

service till 

invånare och 

brukare, utifrån 

våra 

förutsättningar. 

Att få 

utmärkelsen 

Sveriges 

KvalitetsKommun 

är ett fantastiskt 

gott betyg som 

visar att vårt 

arbete ger 

resultat och att vi 

närmar oss målet 

att bli Sveriges 

mest attraktiva 

kommun.”

Henrik Thunes 

(M), 

kommunstyrelsens 

ordförande, 

Sollentuna 

(Sveriges 

KvalitetsKommun 

2019)

”Vi är mycket 

stolta över att ha 

blivit Sveriges 

KvalitetsKommun. 

I Helsingborg vill 

vi möjliggöra hög 

livskvalitet för 

invånarna och 

stark livskraft för 

företagen. 

Deltagandet i 

Sveriges 

KvalitetsKommun 

har stärkt 

gemenskapen, 

engagemanget 

och viljan i hela 

organisationen i 

vår 

förändringsresa.”

Palle Lundberg, 

stadsdirektör 

Helsingborgs 

stad (Sveriges 

KvalitetsKommun 

2017)
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Nu har vi öppnat anmälan till 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

2020-08-14  KS 2019/256 

 Arbetsmarknadsenheten 
Zila Conejeros 
0581-816 50 
zila.conejeros@lindesberg.se 

  

 

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

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

Kommunstyrelsen 
 

Utvidga anställningsstöd som kan nyttjas inom ramen för 

resursjobb - ändring av beslut KS § 214/19 punkt 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta om ändring av 
kommunstyrelsens beslut KS §214/19 punkt 4  

 Kommunstyrelsen uppdrar åt arbetsmarknadsenheten administrera 
jobben och inom potten fördela jobben mellan aktuella 
anställningsstöd från Arbetsförmedlingen. Minst 30 personer ska 
erbjudas anställning under perioden 

Kommunstyrelsens beslut KS §214/19 punkt 4 upphör att gälla. 

Ärendebeskrivning 

Den 16 december 2019 beslutade Kommunstyrelsen att bevilja ekonomiska 
medel för Resursjobb enligt Lindesbergsmodellen.  

Beslutet lyder …” Kommunstyrelsen uppdrar åt arbetsmarknadsenheten  

4. administrera jobben och att inom potten fördela jobben mellan 
nystartsjobb och lönebidragsanställningar i linje med förslagets fördelning 
(25+5).” 

Förvaltningen föreslår en justering av ovanstående till 

…”Kommunstyrelsen uppdrar åt arbetsmarknadsenheten administrera jobben 
och inom potten fördela jobben mellan aktuella anställningsstöd från 
Arbetsförmedlingen. Minst 30 personer ska erbjudas anställning under 
perioden” 

Konsekvenser 

Genom att justera formuleringen i tidigare beslut, möjliggör vi att fler kan 
individer kan inkluderas i målgruppen. 

Vi kan också förse fler personer med ett resursjobb då ekonomin räcker 
längre om vi nyttjar alla anställningsstöd som finns idag och de som kommer 
framöver.  

En konsekvens är också att de individer som anställs med annat 
anställningsstöd, som ex Extratjänst eller introduktionsjobb, kan ha kvar 
möjligheten till Nystartsjobb hos annan privat arbetsgivare efter avslutad 
Resursjobb. 

Ytterligare konsekvens är anställningar med Extratjänst, Introduktionsjobb 
och Lönebidrag för utveckling inte är a-kassegrundande vid eventuell 
arbetslöshet efter avslutad Resursjobb. 



   
 

 2 (2)  

 
Magnus Sjöberg Zila Conejeros 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Arbetsmarknadsenheten 
För kännedom: 

Socialförvaltningen, försörjningsstöd 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 5 (34) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2019-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §214/19   Dnr: KS 2019/256 

 

Resursjobb - Lindesbergsmodellen 
 

Beslut 

 

1. Kommunstyrelsen budgeterar 1 mnkr under 2020, till 
resursjobb med direkt koppling till kommunstyrelsen 
och arbetsmarknadsenheten. Finansiering sker ur 
kommunstyrelsens anslag för projekt. 

 
2. Från 2021 budgeterar kommunstyrelsen 2 mnkr per år 

till resursjobb med direkt koppling till kommunstyrelsen 
och arbetsmarknadsenheten.  

 
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att ta 

fram ett antal möjliga arbetstillfällen i förvaltningar och 
bolag så det finns totalt ett 50 – tal möjliga 
serviceassistentjobb att tillgå. 

 
Kommunstyrelsen uppdrar åt arbetsmarknadsenheten att:  
 

4. administrera jobben och att inom potten fördela jobben 
mellan nystartsjobb och lönebidragsanställningar i linje 
med förslagets fördelning (25+5). 

 
5. Påbörja rekrytering kvartal 1 2020 och anställningar 

våren 2020. 
 

6. Rapportera till kommunstyrelsen var sjätte månad. 
 

7. Avslutande utvärderingar hösten 2021 för beslut om 
fortsättningen. 

 
Beslutet ska meddelas nämnderna 
 
Ärendebeskrivning 

 
Resursjobb ger kommunen och arbetsmarknadsenheten en 
möjlighet att erbjuda människor en väg till arbete oavsett 
aktuell nationell arbetsmarknadspolitik. Deltagarna blir 
anställda med obligatoriskt inslag av studier i en del av 
arbetstiden. 
 
Genom dessa jobb kan deltagarna utveckla sin kompetens, ge 
dem höjd livskvalitet samt hjälp till att bli anställningsbara på 
den öppna arbetsmarknaden. 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 6 (34) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2019-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
Finansiering sker genom ökad budget och befintliga statliga 
anställningsstöd.   
 
Positiva effekter att förvänta är till exempel sänkt 
försörjningsstöd, bättre hälsa för deltagarna, fler deltagare till 
reguljära arbeten och till studier samt högre skatteintäkter. 
 
Återkommande utvärderingar av både ekonomiska effekter 
samt individeffekter ingår som en del av modellen. 
 
Förslag till beslut 

 
1. Kommunstyrelsen budgeterar 1 mnkr under 2020, till 

resursjobb med direkt koppling till kommunstyrelsen 
och arbetsmarknadsenheten 

2. Från 2021 budgeterar kommunstyrelsen 2 mnkr per 
år till resursjobb med direkt koppling till 
kommunstyrelsen och arbetsmarknadsenheten.  

3. Kommunstyrelsen uppdrar åt 
förvaltningschefsgruppen att ta fram ett antal möjliga 
arbetstillfällen i förvaltningar och bolag så det finns 
totalt ett 50 – tal möjliga serviceassistentjobb att 
tillgå. 

 
Kommunstyrelsen uppdrar åt arbetsmarknadsenheten att:  

4. administrera jobben och att inom potten fördela 
jobben mellan nystartsjobb och 
lönebidragsanställningar i linje med förslagets 
fördelning (25+5). 

5. Påbörja rekrytering hösten 2019 och anställningar 
årsskiftet 19/20. 

6. Rapportera till kommunstyrelsen var sjätte månad. 
7. Avslutande utvärderingar hösten 2020 för beslut om 

fortsättningen. 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår tillägg till förvaltningens 
förslag punkt 1 att finansiering sker ur kommunstyrelsens 
anslag för projekt. 
 
Ordförande Jonas Kleber (C) förslår ändring av förvaltningens 
förslag punkt 3  
 

3. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att ta 
fram ett antal möjliga arbetstillfällen i förvaltningar och 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 7 (34) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2019-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

bolag så det finns totalt ett 50-tal möjliga 
serviceassistentjobb att tillgå. 

 
Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår ändring till förvaltningens 
förslag punkt 5 
 

5. Påbörja rekrytering kvartal 1 2020 och anställningar 
våren 2020. 

 
Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår ändring till förvaltningens 
förslag punkt 7 
 

7. Avslutande utvärderingar hösten 2021 för beslut om      
fortsättningen.  

 
Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår tillägg till förvaltningens 
förslag att beslutet ska delges nämnderna. 
 
Jari Mehtäläinen (SD) föreslår avslag till förvaltningens förslag 
till förmån för att finansiering ska ske inom 
tillväxtförvaltningens befintliga budget. 
 
Pär-Ove Lindqvist (M), Markus Lundin (KD) och Nils Detlofsson 
föreslår bifall till Jari Mehtäläinen (SD) förslag. 
 
Ulf Axelsson (V) föreslår bifall till förvaltningens förslag. 
 
Mötet ajourneras 10.05-10.25 
 

Beslutsgång 

 

Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår följande beslutsgång: 
 
Först behandlas förvaltningens förslag punkt 3 med ordförande 
Jonas Kleber (C) ändringsförslag. Därefter behandlas 
förvaltningens förslag punkt 4. Sedan behandlas förvaltningens 
förslag punkt 5 med Jonas Kleber (C) ändringsförslag. Därefter 
behandlas förvaltningens förslag punkt 6 och sedan 
förvaltningens förslag punkt 7 med Jonas Kleber (C) 
ändringsförslag. Därefter behandlas Jonas Klebers 
tilläggsförslag. Sedan ställs förvaltningens förslag punkt 1 och 2 
mot Jari Mehtäläinen (SD) avslagsförslag. Om kommunstyrelsen 
beslutar enligt förvaltningens förslag behandlas Jonas Kleber (C) 
tilläggsförslag till punkt 1. 
 
Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången.  
 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 8 (34) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2019-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
förvaltningens förslag punkt 3 med Jonas Kleber (C) 
ändringsförslag och finner att förslaget godkänns. 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
förvaltningens förslag punkt 4 finner att förslaget godkänns. 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
förvaltningens förslag punkt 5 med Jonas Kleber (C) 
ändringsförslag och finner att förslaget godkänns. 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
förvaltningens förslag punkt 6 och finner att förslaget godkänns. 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
förvaltningens förslag punkt 7 med Jonas Kleber (C) 
ändringsförslag och finner att förslaget godkänns. 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
Jonas Kleber (C) tilläggsförslag och finner att förslaget godkänns. 
 
Ordförande Jonas Kleber (C) ställer förvaltningens förslag punkt 
1 och 2 mot Jari Mehtäläinen (SD) avslagsförslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:  
 
De som röstar för förvaltningens förslag röstar ja. De som röstar 
för avslagsförslag röstar nej. 
 
Omröstningen utföll med 8 ja och 7 nej. Av röstningslistan nedan 
framgår hur var och en av ledamöterna röstade. 
 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 9 (34) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2019-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ordförande lägger sin röst 
sist 

Förvaltningens förslag: JA 
Avslagsförslag: NEJ 

Namn Ja Nej Avstår 

Linda Svahn X   

John Omoomian X   

Jonas Bernström X   

Tommy Kragh X   

Anders Ceder X   

Mathz Eriksson X   

Ulf Axelsson X   

Pär-Ove Lindqvist  X  

Jan Hansson  X  

Markus Lundin  X  

Nils Detlofsson  X  

Mats Seijboldt  X  

Jari Mehtäläinen  X  

Tommy Lönnström  X  

Jonas Kleber, ordf X   

 8 7  

 
Ordförande Jonas Kleber finner att kommunstyrelsen beslutat 
enligt förvaltningens förslag. 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
Jonas Kleber (C) tilläggsförslag på förvaltningens förslag punkt 1 
och finner att förslaget godkänns. 
 
Reservationer 

 

Jari Mehtäläinen (SD), Mats Seijboldt (SD), Tommy Lönnström 
(SD), Pär-Ove Lindqvist (M), Jan Hansson (M) och Markus 
Lundin (KD) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 

 

För kännedom 

Alla nämnder 

 

 



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2020-08-13  KS 2019/256-5 

 Arbetsmarknadsenheten 
Zila Conejeros 
 0581-816 50 
zila.conejeros@lindesberg.se 

  

 

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

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

Kommunstyrelsen 
 

Redovisning av Resursjobb fram till juli 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Arbetsmarknadsenheten har anställt 15 individer inom ramen för Resursjobb. 
De första anställningarna påbörjades i februari 2020 och därefter har vi 
löpande anställt ett antal individer varje månad fram till och juli 2020. 

Dessa individer har anställts med anställningsstöd via Arbetsförmedlingen 
Nystartsjobb (3 personer), Offentligt skyddad anställning (3 personer) samt 
Extratjänster (9 personer).  

Nio av dessa individer har haft sin försörjning via kommunens 
försörjningsstöd, sex individer har haft aktivitetsstöd och varit inskrivna i 
program på Arbetsförmedlingen. 

Konsekvenser 

Kostnaden för försörjningsstöd minskas med 70000-80000  per månad. 

Kostnaden för kommunen att anställa dessa individer är cirka 50000-60000 
per månad. 

Alla dessa individer är skattebetalare i kommunen. 

Magnus Sjöberg Zila Conejeros 
Förvaltningschef Handläggare 

För kännedom: 

Socialförvaltningen, försörjningsstöd 

Bilagor: 

Redovisning av Resursjobb fram till juli 2020 



KS 2019/256-4

Kön Anställningsstöd
Kvinna OSA

Man OSA

Man OSA

Man Nystartsjobb

Man Nystartsjobb

Man Nystartsjobb

Kvinna Extratjänst

Kvinna Extratjänst

Man Extratjänst

Kvinna Extratjänst

Kvinna Extratjänst

Kvinna Extratjänst

Kvinna Extratjänst

Man Extratjänst

Kvinna Extratjänst



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2020-07-15  KS 2019/332 

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

  

 

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

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

Kommunstyrelsen 
 

Tillämpning av omställningsstöd och pension för förtroendevalda 

(OPF-KL18) 

Förslag till beslut 

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta 
 Tillämpningsanvisningar OPF-KL18 antas att gälla. 
  

Ärendebeskrivning 

Utifrån kommunfullmäktiges beslut §112/19 antogs OPF-KL18. Då fick också 
kommunstyrelsen, tillika pensionsmyndigheten, i uppdrag att uppdatera de 
tillämpningsanvisningar som antagits enligt KS §250, 2016-12-14. 

Förslag till uppdatering har utarbetats av pensionshandläggare och 
personalchef. Seniorkonsult vid KPA har funnits som stöd under 
framtagandet.  

Kommunens nuvarande tillämpningsanvisningar är kopplade till tidigare OPF-
KL. Kommunen har tillämpat de anvisningarna och har därmed nu kunnat 
förtydliga utifrån tidigare hantering. 

Förslag till tillämpningsanvisningar är uppbyggt utifrån det grunddokument 
som kommunfullmäktige antagit. Tillämpningsanvisningarna är det som 
framgår i rutorna i dokumentet. 

 

 

Henrik Arenvang Carina Fyrpil 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Personalenheten 

 

 

Bilagor: 

Bestämmelser och tillämpningsanvisningar om omställningsstöd och pension 
för förtroendevalda (OPF-KL18) 
 



 
 
 

 

 KS 2019/103-5 
   

      
 

 

 

 

Bestämmelser om omställningsstöd 

och pension för förtroendevalda  

(OPF-KL18) 
Kommunfullmäktige 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategi 

Plan/program 

›› Riktlinje 

Regler och instruktioner  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: KF §112/19 ersätter KF §116, 2014-06-17 
För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige 
För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Personalchef 
Dokumentet gäller för: Förtroendevalda 
Dokumentet gäller till och med: Tillsvidare 
  



 

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL18) 

- Inklusive för Lindesberg antagna lokala beslut 
om tillämpning 

  



 

Allmänt om bestämmelserna  
OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd för 
förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPF-KL18 antas lokalt av fullmäktige 
inom kommun, landsting/region eller kommunalförbund.  
 
OPF-KL18 indelas i fyra kapitel:  
 
1. Inledande bestämmelser  

- Pensionsmyndighet  
- Ändringar av och tillägg till bestämmelserna  
 

2. Omställningsstöd  
- Aktiva omställningsinsatser 
- Ekonomiskt omställningsstöd  
- Förlängt ekonomiskt omställningsstöd  
 

3. Pensionsbestämmelser  
- Avgiftsbestämd pensionsbehållning  
- Sjukpension  
- Efterlevandeskydd 
  

4. Familjeskydd  

 



 

Kapitel 1  
Inledande bestämmelser 

  
§ 1 Pensionsmyndighet  
I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses. Pensionsmyndigheten 
har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-KL18.  
 
För Lindesbergs kommun: 

- Pensionsmyndighet är kommunstyrelsen 
 
§ 2 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna  
Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa bestämmelser som 
kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet från tid till annan beslutar.  



 

Kapitel 2  
Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda  

 
§ 1 Tillämpningsområde med mera  
Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 
procent av heltid. Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med 
valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda 
som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  
 
För Lindesbergs kommun: 

- Förtroendevald som under 2014 har tillträtt uppdrag på minst 40 procent, kan efter 
särskild begäran avstå rätten till PBF och istället omfattas av OPF-KL18 under 
uppdragstiden. Begäran/avstående ska göras skriftligt av den förtroendevalde. 

 
§ 2 Omställningsstöd  
Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till arbetslivet 
när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd kan bestå av aktiva 
omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd.  
Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett nytt 
arbete.  
 
§ 3 Aktiva omställningsinsatser  
Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett eller flera 
uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års sammanhängande 
uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder när han eller hon 
lämnar sitt (sina) uppdrag.  
Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den 
förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva 
omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som erbjuds kan 
exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av rådgivningsinsatser och 
kompletterande utbildning.  
 
§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd  
Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) uppdrag 
efter minst ett års sammanhängande uppdragstid. För varje år i uppdraget utges ett 
ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre 
år.  
 
Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första åren och med 
60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den 
förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv under det senaste året.  
 
Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde 
uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Rätten att erhålla ekonomiskt 
omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med 



 
sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund, får uppdrag i Riksdagen eller regeringen eller får förvärvsarbete i minst 
motsvarande omfattning.  
 
§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd  
Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) 
uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid.  
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den tidigaste 
uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till att ekonomiskt 
omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges för ett 
år i taget och som längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått 
motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  
 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. Förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd motsvarar 60 procent av den förtroendevaldes årsarvode året innan 
avgångstidpunkten. Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av 
heltid hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, eller får uppdrag i Riksdagen 
eller regeringen.  
 
§ 6 Samordning  
Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 
förvärvsinkomster om inte annat anges.  
 
Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 
förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från samordning.  
 
Lindesbergs kommun: 

- Ekonomiskt omställningsstöd ska samordnas med förvärvsinkomster även första 
utbetalningsåret. Samordningen ska ske enligt samma regler som gäller för 
utbetalningsår två och tre. 

 
§ 7 Uppgiftsskyldighet  
En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att 
kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd och 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd.  
Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller förlängt 
ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp genom oriktiga uppgifter, 
underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller på annat sätt eller har förtroendevald i 
annat fall bort inse att utbetalningen var oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet 
återbetalas.  
Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller delvis avstå 
från efterkrav.  
 
§ 8 Ansökan om omställningsstöd  
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten utfärdar.  
 
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den förtroendevalde 
lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.  



 
 
§ 9 Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd  
Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger bör den 
förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader efter det att 
pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.  



 

Kapitel 3  
Pensionsbestämmelser  

 
§ 1 Tillämpningsområde m.m.  
Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen 
och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet.  
Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 eller 
senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare 
uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser 
för förtroendevalda.  
Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets omfattning, om 
inte annat anges.  
Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina) 
uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  
 
För Lindesbergs kommun: 

- Förtroendevald som under 2014 har tillträtt uppdrag på minst 40 procent, kan efter 
särskild begäran avstå rätten till PBF och istället omfattas av OPF-KL18 under 
uppdragstiden. Begäran/avstående ska göras skriftligt av den förtroendevalde. 

 
§ 2 Pensionsförmånernas omfattning  
Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är:  

a. avgiftsbestämd ålderspension  
b. sjukpension  
c. efterlevandeskydd  

 
§ 3 Avgiftsbestämd ålderspension  
En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.  
 
§ 4 Pensionsgrundande inkomst  
En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och begränsas till 
högst 30 inkomstbasbelopp. Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den 
förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande 
uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar.  
 
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som under 
ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller föräldraledighet och på grund av 
sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska den pensionsgrundande inkomsten räknas om 
(höjas) med vad som avdragits.  
 
I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 
förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån 
eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör traktamente eller kostnadsersättning.  
 
§ 5 Pensionsavgifter  
Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande inkomst 
enligt § 4. Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och 
med 7,5 inkomstbasbelopp. Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den 
pensionsgrundande inkomsten som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den 



 
förtroendevalde har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är 
pensionsavgiften 4,5 procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.  
 
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med sammanlagt 
minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen 
befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas 
under tid då den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken (SFB).  
 
Anmärkning  
Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget (uppdragen). 
Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före den 
förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till den 
förtroendevaldes pensionsbehållning.  
Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är högre än 3 procent av samma års 
inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den 
förtroendevalde i form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 
200 kr avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 200 kr 
årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.  
 
§ 6 Pensionsbehållning  
Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 
pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund, där 
den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med pensionsbehållning avses summan av de 
årliga pensionsavgifter som intjänats hos respektive kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund.  
 
Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11.  
Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i anslutning 
till ansökan om uttag.  
 
§ 7 Information  
Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans eller hennes 
pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av pensionsavgift.  
 
§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension  
Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 6, sker 
månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få allmän pension 
utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den förtroendevalde och 
pensionsmyndigheten.  
 
Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad inom tre 
månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.  
 
Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till förtroendevald om 
värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året innan 
utbetalning av förmånen börjar.  



 
 
§ 9 Uppgiftsskyldighet  
Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att 
kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till pensionsbehållning. Lämnas inte 
sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten besluta att avsättningen ska minskas i skälig 
omfattning.  
 
Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin uppgiftsskyldighet 
eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, kan detta belopp återkrävas 
eller avräknas på kommande avsättningar av pensionsavgift.  
Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.  
 
§ 10 Sjukpension  
Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid 
med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd härav med stöd av 4 kap. 
6 § kommunallagen från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång.  
 
Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som den 
förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag.  
Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till anställda 
enligt AGS-KL.  
 
Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning upphör också 
rätten till sjukpension.  
 
Anmärkningar  

1. Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget (uppdragen).  
2. Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som gäller 
för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL.  
 
Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till efterskydd 
under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till sjukpension föreligger om 
förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning.  
 
Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde tillträder en 
anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt.  
 
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid.  

 
§ 11 Efterlevandeskydd  
Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes pensionsbehållning betalas till 
efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall.  
Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad partner och 
sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.  
Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen delas lika 
mellan dessa barn.  
 



 
Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till förmånsberättigad 
efterlevande under fem år.  
Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om värdet av 
pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före utbetalning av 
förmånen börjar.  
 
 
§ 12 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån  
Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen framkallat 
förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 18, 19, 20 a och 100 a §§ 
lagen om försäkringsavtal.  
 
§ 13 Finansiering  
För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och 
kommunalförbund.  
 
§ 14 Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd  
Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.  
 
Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller förmånsberättigade bör få 
sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom tre månader efter det att 
pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.  
 
§ 15 Uppgiftsskyldighet med mera 
Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de uppgifter som 
pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till sjukpension och efterlevandeskydd. 
Förtroendevald eller efterlevande som inte fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten 
fastställt förverkar rätten till förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten 
återfå rätten till förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan 
dock medge undantag.  



 

Kapitel 4  
Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall  

 
§ 1 Tillämpningsområde m.m.  
Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 
procent av heltid.  
 
Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 antas av 
fullmäktige, eller från den tidigare tidpunkt som fullmäktige beslutar. Bestämmelserna gäller 
från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, 
PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  
 
§ 2 Rätt till familjeskydd  
En förtroendevalds efterlevande har rätt till: 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen och  
– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn.  

 
§ 3 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall  
En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den förtroendevalde avlider:  

a) under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1,  
b) under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10 Rätten till 
familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den förtroendevalde 
avlider:  
c) inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt uppdrag.  
En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna b) – c) om 
den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning eller uppdrag med 
pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller uppdrag hade motsvarande 
skydd för efterlevande.  
 

§ 4 Familjeskydd till efterlevande vuxen  
Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, maka, sambo 
och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för dödsfallet.  
 
§ 5 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen  
En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt ovan, har rätt 
till förmån i fem års tid.  
 
Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av 
samma år motsvarar den månatliga förmånens värde 1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. 
Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet. 
Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora delar.  
 
§ 6 Familjeskydd till efterlevande barn  
Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes arvsberättigade barn 
till och med månaden innan barnet fyller arton år.  
 
Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet har rätt till 
barnpension enligt SFB.  



 
Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den förtroendevalde med 
socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård och fostran i adoptionssyfte.  
 
§ 7 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn  
Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med månaden efter 
att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av samma år, rätt till en månatlig 
förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen 
räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet.  
 
Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes samtliga barn 
kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år dödsfallet inträffade, delat 
med tolv.  
 
Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart och ett av 
de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 inkomstbasbelopp året 
då den förtroendevalde avled delat med antalet efterlevande barn med rätt till familjeskydd 
till efterlevande barn, därefter årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet.  
 
Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på familjeskydd till 
efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat betalas ut, ska redan utbetalda 
förmåner inte omfördelas mellan barnen.  
Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska utbetalas 
månadsvis och i lika stora delar.  
 
§ 8 Utbetalning av förmåner  
Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, senast tre 
månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet har tagit 
emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.  
 
Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den förtroendevalde omfattas 
av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, anmäla dödsfall enligt anvisningar från 
pensionsmyndigheten.  
 
När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller kommunalförbund ha fått 
kännedom om dödsfallet.  
 
För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån lämna de 
uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta pensionsmyndigheten hämta in 
uppgifter om den förtroendevalde från nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, 
Skatteverket, Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.  
 
Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt familjeskydd utbetalas, 
kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från kommande utbetalningar eller helt eller 
delvis återkrävas. Detta gäller under förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett 
att lämnade uppgifter var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis 
efterge beloppet.  
 
Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till familjeskydd med 
anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den förtroendevaldes död. 
Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 § första stycket FAL. 
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KF §112/19   Dnr: KS 2019/103 
 
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL18)  
 
Beslut 

 

1. Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL18) och nedan lokala beslut om 
tillämpning antas.  

 
• Ekonomiskt omställningsstöd ska samordnas med 

förvärvsinkomster även första utbetalningsåret. 
Samordningen ska ske enligt samma regler som gäller 
för utbetalningsår två och tre.  

 
• Förtroendevald som under 2014 har tillträtt uppdrag 

på minst 40 procent, kan efter särskild begäran avstå 
rätten till PBF och istället omfattas av OPF-KL under 
uppdragstiden. Begäran/avstående ska göras skriftligt 
av den förtroendevalde.  

 
2. Pensionsmyndigheten, tillika kommunstyrelsen, får i uppdrag 
att uppdatera de tillämpningsanvisningar OPF-KL som är 
antagna enligt beslut KS §250, 2016-12-14.  
 
Ärendebeskrivning 

 

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse antog förslag till 
bestämmelser om omställningsstöd och pension till 
förtroendevalda för att kunna tillämpas efter valet 2014, på 
förtroendevalda som: 
 
- nytillträdde uppdrag i kommunen efter valet 2014 eller senare, 
- i tidigare uppdrag i kommunen inte har omfattats av PBF, PRF-
KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 
 
Bestämmelserna var helt nya. För att förenkla hanteringen fanns 
inte några övergångsbestämmelser.  
 
OPF-KL är indelat i omställningsstöd och 
pensionsbestämmelser.  
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För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av 
bestämmelserna. Lindesbergs kommun antog bestämmelserna 
att gälla utifrån kommunfullmäktiges beslut §116, 2014-06-17. 
Kommunstyrelsen antog därtill gällande 
tillämpningsanvisningar OPF-KL utifrån §250, 2016-12-14. 
 
Under 2018 utarbetades förslag till bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL18. Ett 
uppdaterat förslag från Sveriges kommuner och landsting, som 
för att gälla behöver antas i kommunfullmäktige i Lindesbergs 
kommun. 
 
Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL18) och nedan lokala beslut om 
tillämpning. 
 
Ekonomiskt omställningsstöd ska samordnas med 
förvärvsinkomster även första utbetalningsåret. Samordningen 
ska ske enligt samma regler som gäller för utbetalningsår två 
och tre. 
 
Förtroendevald som under 2014 har tillträtt uppdrag på minst 
40 procent, kan efter särskild begäran avstå rätten till PBF och 
istället omfattas av OPF-KL under uppdragstiden. 
Begäran/avstående ska göras skriftligt av den förtroendevalde. 
 
Att pensionsmyndigheten, tillika kommunstyrelsen, får i 
uppdrag att uppdatera de tillämpningsanvisningar OPF-KL som 
är antagna enligt beslut KS §250, 2016-12-14. 

 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Personalenheten 
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Allmänt om bestämmelserna  
OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd för 
förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPF-KL18 antas lokalt av fullmäktige 
inom kommun, landsting/region eller kommunalförbund.  
 
OPF-KL18 indelas i fyra kapitel:  
 
1. Inledande bestämmelser  

- Pensionsmyndighet  
- Ändringar av och tillägg till bestämmelserna  
 

2. Omställningsstöd  
- Aktiva omställningsinsatser 
- Ekonomiskt omställningsstöd  
- Förlängt ekonomiskt omställningsstöd  
 

3. Pensionsbestämmelser  
- Avgiftsbestämd pensionsbehållning  
- Sjukpension  
- Efterlevandeskydd 
  

4. Familjeskydd  

 



 

Kapitel 1  
Inledande bestämmelser 

  
§ 1 Pensionsmyndighet  
I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses. Pensionsmyndigheten 
har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-KL18.  
 

För Lindesbergs kommun: 
 Pensionsmyndighet är kommunstyrelsen 

 
§ 2 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna  
Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa bestämmelser som 
kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet från tid till annan beslutar.  



 

Kapitel 2  
Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda  

 
§ 1 Tillämpningsområde med mera  
Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 
procent av heltid. Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med 
valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda 
som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  
 

För Lindesbergs kommun: 
 Förtroendevald som under 2014 har tillträtt uppdrag på minst 40 procent, kan 

efter särskild begäran avstå rätten till PBF och istället omfattas av OPF-KL18 
under uppdragstiden. Begäran/avstående ska göras skriftligt av den 
förtroendevalde. 

 
§ 2 Omställningsstöd  
Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till arbetslivet 
när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd kan bestå av aktiva 
omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd.  
Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett nytt 
arbete.  
 
§ 3 Aktiva omställningsinsatser  
Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett eller flera 
uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års sammanhängande 
uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder när han eller hon 
lämnar sitt (sina) uppdrag.  
Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den 
förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva 
omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som erbjuds kan 
exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av rådgivningsinsatser och 
kompletterande utbildning.  
 

För Lindesbergs kommun: 

Ansökan 

 Förtroendevald ska lämna skriftlig ansökan till kommunens pensionshandläggare 
om aktiv omställningsinsats senast tre månader efter avgången från uppdraget. 
Ansökan vidarebefordras till pensionsmyndigheten. 

 Den förtroendevalda anger själv, i den mån det är möjligt, vilken typ av aktiv 
omställningsinsats som önskas och ungefärlig kostnad för denna. 

 Blankett för ansökan finns hos Personalenheten. 



 

Beslut 

 Beslut om aktiv omställningsinsats enligt inlämnad ansökan sker efter övervägande 
i varje enskilt fall, med beaktande av den förtroendevaldes individuella 
förutsättningar och behov. 

 Beslut fattas av pensionsmyndigheten. 
 
Information 

 Kommunen ska i samband med att en förtroendevald avgår från uppdraget 
informera om de regler som gäller för omställningsstöd. 

 
§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd  
Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) uppdrag 
efter minst ett års sammanhängande uppdragstid. För varje år i uppdraget utges ett 
ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre 
år.  
 
Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första åren och med 
60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den 
förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv under det senaste året.  
 
Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde 
uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Rätten att erhålla ekonomiskt 
omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med 
sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund, får uppdrag i Riksdagen eller regeringen eller får förvärvsarbete i minst 
motsvarande omfattning.  
 

För Lindesbergs kommun: 
 
Ansökan 

 Förtroendevald ska lämna skriftlig ansökan till kommunens pensionshandläggare 
om ekonomiskt omställningsstöd snarast, dock senast tre månader efter avgången 
från uppdraget. Utbetalningen sker efter beslut av pensionsmyndigheten, 
retroaktivt från avgången.  

 Därefter sker utbetalning innevarande månad och är preliminär. 
 Har ansökan kommit in senare än tre månader efter avgången beviljas ingen 

retroaktiv utbetalning, utan endast utbetalning under återstående tid av den 
fastställda utbetalningstiden enligt ovanstående regler. 

 Blankett för ansökan finns hos Personalenheten. 
 
Aktivitetsrapport 

 Den förtroendevalda ska lämna en aktivitetsrapport en gång per kvartal där 
personen redovisar vad som gjorts för att hitta egen försörjning. Rapporten lämnas 
senast två veckor in på nästkommande kvartal till pensionshandläggare för vidare 
befordran till pensionsmyndigheten.  Dock krävs ingen rapport för de första tre 
månaderna med ekonomiskt omställningsstöd.  



 

 Om den förtroendevalda inte sökt lämpligt arbete, inte tagit erbjudet arbete eller 
inte rapporterat inom föreskriven tid kan den förtroendevalda bli skyldig att 
återbetala hela eller delar av det utbetalda omställningsstödet. 

 Det är pensionsmyndigheten som beslutar ifall kravet på egen aktivitet inte uppfylls 
och kan stoppa utbetalningen genom att fatta beslut och meddela Personalenheten. 

 
Beslut  

 Personalenheten bedömer om förutsättningarna för ekonomiskt omställningsstöd 
uppfylls. 

 Pensionsmyndigheten beslutar om ansökan om ekonomiskt omställningsstöd 
godkännes eller avslås. 

 Pensionsmyndigheten beslutar om utbetalning ska upphöra i de fall kravet på egen 
aktivitet inte uppfylls. Pensionsmyndigheten beslutar tillika om 
återbetalningsskyldighet. 
 

Information 

 Kommunen ska i samband med att den förtroendevalda avgår från uppdraget 
informera om de regler som gäller för ekonomiskt omställningsstöd. 

 
§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd  
Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) 
uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid.  
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den tidigaste 
uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till att ekonomiskt 
omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges för ett 
år i taget och som längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått 
motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  
 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. Förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd motsvarar 60 procent av den förtroendevaldes årsarvode året innan 
avgångstidpunkten. Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av 
heltid hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, eller får uppdrag i Riksdagen 
eller regeringen.  
 

För Lindesbergs kommun: 
 
Ansökan 

 Förtroendevald ska lämna skriftlig ansökan till kommunens pensionshandläggare 
om förlängt ekonomiskt omställningsstöd årligen. Vid första året ska ansökan 
inkomma senast tre månader innan rätten till förlängt omställningsstöd inträder 
och för kommande år senast tre månader innan pågående förlängt omställningsstöd 
upphör.  

 Pensionshandläggare skickar information om möjligheten att söka förlängt 
omställningsstöd till den förtroendevalda sex månader innan ekonomiskt 
omställningsstöd upphör. 



 

 Har slutdatum för beslutat omställningsstöd passerats och ingen ansökan inkommit, 
så har rätten till förlängt omställningsstöd upphört. 

 Blankett för ansökan finns hos Personalenheten. 
 
Aktivitetsrapport 

 Den förtroendevalda ska lämna en aktivitetsrapport en gång per kvartal där 
personen redovisar vad som gjorts för att hitta egen försörjning. Rapporten lämnas 
senast två veckor in på nästkommande kvartal till pensionshandläggare för vidare 
befordran till pensionsmyndigheten.  

 Om den förtroendevalda inte sökt lämpligt arbete, inte tagit erbjudet arbete eller 
inte rapporterat inom föreskriven tid kan den förtroendevalda bli skyldig att 
återbetala hela eller delar av det utbetalda omställningsstödet. 

 Det är pensionsmyndigheten som beslutar ifall kravet på egen aktivitet inte uppfylls 
och kan stoppa utbetalningen genom att fatta beslut och meddela Personalenheten 
detta. 
 

Beslut  

 Personalenheten bedömer om förutsättningarna för förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd uppfylls. 

 Pensionsmyndigheten beslutar om ansökan om förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd godkännes eller avslås. 

 Pensionsmyndigheten beslutar om utbetalning ska upphöra i de fall kravet på egen 
aktivitet inte uppfylls. Pensionsmyndigheten beslutar tillika om 
återbetalningsskyldighet. 

 
Information 

 Kommunen ska i samband med att den förtroendevalda avgår från uppdraget 
informera om de regler som gäller för förlängt omställningsstöd. 

 
§ 6 Samordning  
Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 
förvärvsinkomster om inte annat anges.  
 
Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 
förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från samordning.  
 

För Lindesbergs kommun: 
 Ekonomiskt omställningsstöd ska samordnas med förvärvsinkomster även första 

utbetalningsåret. Samordningen ska ske enligt samma regler som gäller för 
utbetalningsår två och tre. 

 Den förtroendevalda är skyldig att lämna in inkomstuppgift för varje månad som 
rätt till omställningsstöd finns, oavsett om det viss månad är 0 kronor. 
Inkomstuppgiften är en förutsättning för utbetalning och lämnas till kommunens 
pensionshandläggare. 

 Utbetalning sker innevarande månad och är därmed preliminär. Om 
inkomstuppgiften inte lämnats senast den 15:e nästkommande månad, stoppas 
utbetalningen till dess att inkomstuppgift inkommit. Retroaktiv utbetalning kan 
endast ske tre månader bakåt. 



 

 Blankett för inkomstuppgift finns hos Personalenheten. 

 
§ 7 Uppgiftsskyldighet  
En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att 
kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd och 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd.  
Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller förlängt 
ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp genom oriktiga uppgifter, 
underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller på annat sätt eller har förtroendevald i 
annat fall bort inse att utbetalningen var oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet 
återbetalas.  
Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller delvis avstå 
från efterkrav.  
 
§ 8 Ansökan om omställningsstöd  
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten utfärdar.  
 
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den förtroendevalde 
lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.  
 
§ 9 Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd  
Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger bör den 
förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader efter det att 
pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.  



 

Kapitel 3  
Pensionsbestämmelser  

 
§ 1 Tillämpningsområde m.m.  
Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen 
och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet.  
Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 eller 
senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare 
uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser 
för förtroendevalda.  
Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets omfattning, om 
inte annat anges.  
Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina) 
uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  
 

För Lindesbergs kommun: 
 Förtroendevald som under 2014 har tillträtt uppdrag på minst 40 procent, kan efter 

särskild begäran avstå rätten till PBF och istället omfattas av OPF-KL18 under 
uppdragstiden. Begäran/avstående ska göras skriftligt av den förtroendevalde. 

 Varje ny mandatperiod ska betraktas som ett nytt tillträde till uppdrag och om den 
förtroendevalda vid tillträdet uppnått i 32a§ LAS angiven ålder gäller inte 
pensionsbestämmelsen. 

 
§ 2 Pensionsförmånernas omfattning  
Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är:  

a. avgiftsbestämd ålderspension  
b. sjukpension  
c. efterlevandeskydd  

 
§ 3 Avgiftsbestämd ålderspension  
En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.  
 
§ 4 Pensionsgrundande inkomst  
En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och begränsas till 
högst 30 inkomstbasbelopp. Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den 
förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande 
uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar.  
 
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som under 
ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller föräldraledighet och på grund av 
sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska den pensionsgrundande inkomsten räknas om 
(höjas) med vad som avdragits.  
 
I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 
förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån 
eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör traktamente eller kostnadsersättning.  
 
 
 



 
§ 5 Pensionsavgifter  
Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande inkomst 
enligt § 4. Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och 
med 7,5 inkomstbasbelopp. Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den 
pensionsgrundande inkomsten som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den 
förtroendevalde har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är 
pensionsavgiften 4,5 procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.  
 
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med sammanlagt 
minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen 
befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas 
under tid då den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken (SFB).  
 
Anmärkning  
Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget (uppdragen). 
Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före den 
förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till den 
förtroendevaldes pensionsbehållning.  
Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är högre än 3 procent av samma års 
inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den 
förtroendevalde i form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 
200 kr avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 200 kr 
årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.  
 
§ 6 Pensionsbehållning  
Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 
pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund, där 
den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med pensionsbehållning avses summan av de 
årliga pensionsavgifter som intjänats hos respektive kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund.  
 
Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11.  
Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i anslutning 
till ansökan om uttag.  
 
§ 7 Information  
Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans eller hennes 
pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av pensionsavgift.  
 

För Lindesbergs kommun: 
 Information gällande pensionsgrundande inkomst och avsättningar av 

pensionsavgift finns via kpa.se. Önskas ytterligare information kan 
pensionshandläggare kontaktas. 

 
 
 



 
§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension  
Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 6, sker 
månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få allmän pension 
utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den förtroendevalde och 
pensionsmyndigheten.  
 
Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad inom tre 
månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.  
 
Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till förtroendevald om 
värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året innan 
utbetalning av förmånen börjar.  
 

För Lindesbergs kommun: 
 Den förtroendevalde ska lämna skriftlig ansökan till kommunens 

pensionshandläggare om utbetalning senast tre månader före önskad utbetalning. 
Vid ansökan kan efterlevandeskyddet väljas bort. 

 Blankett för ansökan finns hos Personalenheten. 

 
§ 9 Uppgiftsskyldighet  
Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att 
kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till pensionsbehållning. Lämnas inte 
sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten besluta att avsättningen ska minskas i skälig 
omfattning.  
 
Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin uppgiftsskyldighet 
eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, kan detta belopp återkrävas 
eller avräknas på kommande avsättningar av pensionsavgift.  
Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.  
 
§ 10 Sjukpension  
Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid 
med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd härav med stöd av 4 kap. 
6 § kommunallagen från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång.  
 
Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som den 
förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag.  
Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till anställda 
enligt AGS-KL.  
 
Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning upphör också 
rätten till sjukpension.  
 
Anmärkningar  

1. Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget (uppdragen).  



 
2. Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som gäller 
för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL.  
 
Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till efterskydd 
under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till sjukpension föreligger om 
förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning.  
 
Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde tillträder en 
anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt.  
 
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid.  
 

För Lindesbergs kommun: 
 Ansökan om utbetalning av sjukpension ska lämnas senast tre månader efter 

beslutet om sjuk- eller aktivitetsersättning. 
 Blankett för ansökan finns hos Personalenheten. 

 
§ 11 Efterlevandeskydd  
Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes pensionsbehållning betalas till 
efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall.  
Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad partner och 
sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.  
Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen delas lika 
mellan dessa barn.  
 
Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till förmånsberättigad 
efterlevande under fem år.  
Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om värdet av 
pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före utbetalning av 
förmånen börjar.  
 

För Lindesbergs kommun:  

 Ansökan om utbetalning av efterlevandeskydd ska ske senast sex månader efter 
inträffat dödsfall till kommunens pensionshandläggare. 

 Blankett för ansökan finns hos Personalenheten. 

 
§ 12 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån  
Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen framkallat 
förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 18, 19, 20 a och 100 a §§ 
lagen om försäkringsavtal.  
 
 
§ 13 Finansiering  
För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och 
kommunalförbund.  
 
 
§ 14 Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd  
Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.  



 
 
Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller förmånsberättigade bör få 
sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom tre månader efter det att 
pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.  
 
§ 15 Uppgiftsskyldighet med mera 
Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de uppgifter som 
pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till sjukpension och efterlevandeskydd. 
Förtroendevald eller efterlevande som inte fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten 
fastställt förverkar rätten till förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten 
återfå rätten till förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan 
dock medge undantag.  



 

Kapitel 4  
Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall  

 
§ 1 Tillämpningsområde m.m.  
Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 
procent av heltid.  
 
Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 antas av 
fullmäktige, eller från den tidigare tidpunkt som fullmäktige beslutar. Bestämmelserna gäller 
från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, 
PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  
 
§ 2 Rätt till familjeskydd  
En förtroendevalds efterlevande har rätt till: 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen och  
– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn.  

 
§ 3 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall  
En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den förtroendevalde avlider:  

a) under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1,  
b) under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10  

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den 
förtroendevalde avlider:  

c) inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt uppdrag.  
En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna b) – c) om 
den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning eller uppdrag med 
pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller uppdrag hade motsvarande 
skydd för efterlevande.  
 

§ 4 Familjeskydd till efterlevande vuxen  
Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, maka, sambo 
och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för dödsfallet.  
 
§ 5 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen  
En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt ovan, har rätt 
till förmån i fem års tid.  
 
Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av 
samma år motsvarar den månatliga förmånens värde 1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. 
Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet. 
Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora delar.  
 
§ 6 Familjeskydd till efterlevande barn  
Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes arvsberättigade barn 
till och med månaden innan barnet fyller arton år.  
 
Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet har rätt till 
barnpension enligt SFB.  



 
Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den förtroendevalde med 
socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård och fostran i adoptionssyfte.  
 
§ 7 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn  
Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med månaden efter 
att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av samma år, rätt till en månatlig 
förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen 
räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet.  
 
Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes samtliga barn 
kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år dödsfallet inträffade, delat 
med tolv.  
 
Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart och ett av 
de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 inkomstbasbelopp året 
då den förtroendevalde avled delat med antalet efterlevande barn med rätt till familjeskydd 
till efterlevande barn, därefter årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet.  
 
Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på familjeskydd till 
efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat betalas ut, ska redan utbetalda 
förmåner inte omfördelas mellan barnen.  
Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska utbetalas 
månadsvis och i lika stora delar.  
 
§ 8 Utbetalning av förmåner  
Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, senast tre 
månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet har tagit 
emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.  
 
Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den förtroendevalde omfattas 
av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, anmäla dödsfall enligt anvisningar från 
pensionsmyndigheten.  
 
När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller kommunalförbund ha fått 
kännedom om dödsfallet.  
 
För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån lämna de 
uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta pensionsmyndigheten hämta in 
uppgifter om den förtroendevalde från nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, 
Skatteverket, Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.  
 
Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt familjeskydd utbetalas, 
kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från kommande utbetalningar eller helt eller 
delvis återkrävas. Detta gäller under förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett 
att lämnade uppgifter var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis 
efterge beloppet.  
 
Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till familjeskydd med 
anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den förtroendevaldes död. 
Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 § första stycket FAL. 
 



 

För Lindesbergs kommun: 
 Ansökan om utbetalning av familjeskydd ska ske senast sex månader efter inträffat 

dödsfall. 
 Blankett för ansökan finns hos Personalenheten. 

 
 
 
  



 

För Lindesbergs kommun:  
 

Ersättning för pensionsförlust  
 Fritidspolitiker med sammanlagda uppdrag på under 40 procent har rätt till skälig 

ersättning för förlorad tjänstepension.  
 Pensionsersättningen är 4,5 procent och beräknas på den sammanlagda ersättning 

för förlorad arbetsinkomst som betalats ut under året (enligt beslut Kf §70/2011-
05-16).  

 Pensionsersättningen betalas ut kontant vid ett tillfälle året efter det år förlusten 
uppstod. Ersättningen utbetalas utan ansökan till samtliga förtroendevalda som fått 
ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetald och där pensionsersättningen 
överstiger 200 kr. Beloppet uppräknas årligen utifrån förändring av 
inkomstbasbelopp. 
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2020-07-07  KS 2020/100 

 Kommunledningskontoret 
Henrik Arenvang 
 0581-810 34 
henrik.arenvang@lindesberg.se 

  

 

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

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

Kommunstyrelsen 
 

Referensgrupp till fördjupad översiktsplan för Lindesbergs tätort  

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
utses som referensgrupp för arbetet med fördjupning av översiktsplanen för 
Lindesbergs tätort: 

 kommunstyrelsens ordförande samt vice ordförande, oppositionsråd 
 samhällsbyggnadsnämndens ordförande 
 ordförande för Samhällsbyggnadsförbundets direktion 
 styrelseordförande i Fastigheter i Linde AB. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-19 (KS §69/20 Dnr: KS 2020/100) att 
uppdra Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen att påbörja arbetet med att ta 
fram en fördjupning av översiktsplanen för Lindesbergs tätort.  

För arbetet ska en referensgrupp bestående av politiska representanter utses. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på politisk stygrupp. 
Referensgruppen föreslås bestå av totalt sex representanter. 

Referensgruppen bör bestå av representanter från kommunens 
nämnder/förbund och styrelser vilka är representerade i arbetet. 

Henrik Arenvang Simon Ljunggren 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
Fastigheter i Linde AB 
Kommunstyrelsens ordförande 
Kommunstyrelsens vice ordförande 
Oppositionsråd 
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2020-08-14  KS 2020/163 

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

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 
711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen 
 

Textilinsamlingskärl på återvinningsstationerna 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

• Uppdra till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att samla in de 
olovliga textilbehållarna från kommunens mark. 

• Uppdra till kommundirektören att komma med en lösning att få det 
städat vid återvinningsstationerna. 

 
Ärendebeskrivning 
Textilinsamlingsaktörer har sina insamlingsbehållare uppställda på 
återvinningsstationerna (ÅVS) utan kommunens och Förpacknings- och 
tidningsinsamlingens tillstånd. Dessa kärl drar till sig nedskräpning, då 
området kring dessa inte städas av aktörerna som placerat ut kärlen. Ansvare 
och kostnade för städning belastar då kommunerna. 

Förbundet föreslår därför kommunerna som markägare att ge förbundet 
uppdraget att samla in dessa samt informera aktörerna vart de kan kvittera ut 
sina kärl för bortforsling om de inte söker tillstånd för dessa hos respektive 
kommun. 

Om kärlen inte kvitterats ut inom sex månader från att informationen gått ut, 
bör behållarna istället skrotas. 

Förbundets medlemskommuner har textilinsamling under ordnade former på 
samtliga återvinningscentraler (ÅVC) där det upprättats ett avtal på hur 
textilinsamlingen ska skötas med tömningsfrekvenser, städning med mera. 

Möjligheten att avlämna sina textilier försvinner alltså inte med detta förslag. 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
 
Bilagor: 
Samhällsbyggnadsförbundet § 47 Textilinsamlingskärl på 
återvinningsstationerna i Lindesberg. 
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 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 31 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 
711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen 
 

Yttrande om negativt planbesked för del av Brodalen 1:1 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att enligt plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 2 och 5 
§ samt med hänvisning till nedanstående omständigheter meddela negativt 
planbesked för upprättande av ny detaljplan för del av Brodalen 1:1, i 
Lindesberg, Lindesbergs kommun. 
Ärendebeskrivning 
Till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har från Samuel Karlsson 
Fastighet AB inkommit en ansökan om planbesked avseende ändring av 
detaljplan.  

Ansökan om planbesked omfattar en ändring av gällande detaljplan för att 
möjliggöra bostäder. Sökande vill inom del av Brodalen 1:1 ändra 
markanvändningen från park till bostäder. Området används idag som ett 
rekreationsområde för närliggande bostäder. Delen av fastigheten som avses 
är detaljplanelagd som park i ”Förslag till ändring och utvidgning av 
stadsplanen för del av nordvästra Industriområdet (kv. Gnistan m.fl.) i 
Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län”.   

Planområdet är beläget i den västra delen av Lindesbergs tätort, i korsningen 
Fotbollsgatan och Ishockeygatan. Se kartbilaga för att se områdets omfattning. 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 
Handläggares titel, nämnd, förvaltning, enhet, bolag, myndighet. 
För kännedom: 
Samuel Karlsson Fastighet AB 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
Bilagor: 
Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden § 398 
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2020-06-30  diarienummer 

 Folkhälsoteamet norra Örebro län 
Peter Björklund 
peter.bjorklund@nora.se 
 

 KS 2020/22-5 

 

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

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

Kommunstyrelsen 
 

Återremiss Riktlinje Demokratidag för ungdomar  

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 anta de reviderade riktlinjerna Demokratidag för ungdomar. 

Ärendebeskrivning 

Återremittering av ärende KS 2020/22 till styrgruppen för Demokratidagen. 
Det för att diskutera politikernas roll under aktuell dag samt antalet 
närvarande politiker. 

Revidering av styrdokumentet riktlinje Demokratidag för ungdomar. För att 
Demokratidagen än bättre ska kunna uppnå sitt syfte mm har en mindre 
revidering av riktlinjerna genomförts Det är justeringar och förtydliganden 
gällande syfte, årshjul, förankring samt representation av politiker och 
tjänstepersoner från förvaltningarna.  

Konsekvenser 

Demokratidagen gäller ungdomar 13-25 år. Barnkonventionen gäller barn     
0-18 år. Ovan tagna beslut går i linje med kommunens Strategi för 
implementering och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter 
där ett av de övergrtpamde målen är Barnets rättigheter ska belysas vid 
politiska beslut med utgångspunkt i prövningar av barnets bästa och barnets 
rätt till delaktighet. Barn ska ses ur perspektiven medborgare, patienter, 
besökare, nyttjare, deltagare och närstående. 

Henrik Arenvang Peter Björklund 
Kommundirektör Folkhälsochef 

För kännedom: 

Kommunfullmäktige 
Alla nämnder och förvaltningar 
Förvaltningschefer 
Kanslienheten 
VD:ar kommunala bolag 
 
Bilagor: 

Riktlinjer Demokratidag för ungdomar 
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Demokratidag för ungdomar 
Kommunstyrelsen 

 
 

Strategi 

Plan/program 

» Riktlinje 

Regler och instruktioner  
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Datum:  
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För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar:  
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1. Bakgrund 
Demokratidagen inrättades utifrån en motion som antogs av kommunfullmäktige 2016 där det 

föreslogs att en årlig demokratidag införs. Vid dagen ska politiker och representanter för 

kommunens förvaltningar träffar unga i kommunen för diskussion om gemensamma 

frågeställningar. Det stöds även av kommunens tidigare Ungdomspolitiska strategi gällande 

till och med 2016, där följande stod  
Politiker och representanter för kommunens förvaltningar träffar årligen unga i kommunen för 

diskussion om gemensamma frågeställningar. 

Målen för Sveriges ungdomspolitik är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha verklig 

tillgång till inflytande och verklig tillgång till välfärd. 

1.1. Syfte  

Syftet med demokratidagen är att för kommunen lyssna till ungas synpunkter inom olika 

områden och möjliggöra för ungdomar att påverka i olika frågor. Det ska även öka deras 

kunskaper av hur de kan föra fram sina åsikter i kommunen. 

Det som framförs under dagen ska vara en del av underlagen till de kommunala besluten och 

möjliggöra för kommunen att på ett (av flera) systematiska sätt få in ungas tankar och åsikter. 

1.2. Målgrupp 

Målgruppen för demokratidagen är unga 13–25 år som är boende eller studerande i 

Lindesbergs kommun, samt förtroendevalda och representanter från kommunens 

verksamheter. 

2. Organisation 

2.1. Arbetsgrupp och styrgrupp 

Arbetet ska samordnas av folkhälsostrateg och ska tillsammans med kommunens 

utvecklingsstrateger utgöra arbetsgruppen. Styrgrupp för arbetet ska presidiet för 

kommunfullmäktige vara. En kontinuerlig dialog ska hållas mellan styrgrupp och arbetsgrupp. 

Kanslienheten ska vara behjälpliga för utskick till berörda politiker samt för stöd vid 

framtagande av kommunikativt material med koppling till dagen. 

2.2. Finansiering 

Finansieringen för den årliga demokratidagen kommer från kommunfullmäktiges budget. 

Kostnaderna ska godkännas av kommunfullmäktiges ordförande i samråd med kanslichef.  

80 000 kr avsätts årligen från kommunfullmäktiges budget till genomförandet av 

demokratidagen.  



 

 

2.3. Årshjul 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Redovisning resultat från 
USS, KS och nämnder 

Sammanställning 
och återkoppling 
till 
kommunstyrelsen 

Demokratidag V 
42/43 

Förberedelser, 
rekrytering av 
ungdomar, 
förankring politiker 
mm 

Budgetarbetet 
inleds 

Budgetarbetet 
fortsätter 

Förberedelser, 
rekrytering av 
ungdomar, 
förankring politiker 
mm 

Sammanställning 
och återkoppling 
till ungdomar 

Förberedelser för arbetsgrupp 
och styrgrupp, förslag på tema, 
upplägg mm 
 



 

 

2.4. Förankring 

Arbetsgruppen ansvarar för förankring på olika sätt gentemot politiker, verksamheter och 

chefer.  

Denna dag kan ses som en del av skolans demokratiarbete. Med fördel kan verksamheten 

planeras så att det specifikt kan arbetas med vissa demokratifrågor innan denna dag. 

I detta arbete är elevråden på skolorna en viktig aktör. 

För att Demokratidagen på bästa sätt ska förankras så ska arbetsgruppen bjudas in till 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens berörda ledningsgrupper för att ge 

information. 

Förankring av förarbete och efterarbete av demokratidagen bör skrivas in i varje förvaltnings 

årshjul och verksamhetsplan 

3. Dagens genomförande 
Det är ungdomarna som ska stå i centrum under dagen, antalet politikerrepresentanter och 

representanter från kommunens förvaltningar och bolag bör inte överstiga 1/3 av antalet 

ungdomar.  

3.1. Politisk representation 

Deltagande på Demokratidagen ska vara en representant från varje parti i 

kommunfullmäktige, presidiet för kommunfullmäktige samt ordförande för respektive nämnd 

i kommunen. Politikernas roll under dagen är att företrädda kommunen som helhet, lyssna 

aktivt och ta med ungdomarnas tankar, synpunkter och åsikter tillbaka till sina organisationer 

och politiska organ för att kunna användas som underlag i deras fortsatta politiska arbete. 

3.2. Förvaltningar och bolag representation 

Alla kommunens förvaltningar samt berörda kommunala bolag ska representeras under dagen 

utifrån behov och tema. Förvaltningschef/verksamhetschef VD utser vem/vilka som ska delta. 

3.3. Återkoppling 

Återkoppling sker till utskottet stöd och strategi, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

För varje år ska frågan om hur övrig återkoppling ske vara en del av den ordinarie planeringen 

där arbetsgruppen och kommundirektörens ledningsgrupp tillsammans ser hur det ska gå till 

och hur det kan göras på bästa sätt utifrån dagens upplägg. Det är viktigt att återkoppling dels 

sker inom den politiska strukturen för att nå verkan och dels att återkoppling sker till 

ungdomarna i form av information eller liknande.  
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anette.persson@lindesberg.se 

  

 

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

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt för integration augusti 2020 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
 Kommunstyrelsen anser att uppsiktsplikt gällande integration är 

uppfylld, enligt antaget årshjul för uppsiktplikt. (KS§2/20). 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen ska enligt Kommunallagen leda och samordna 
kommunalförbunds och kommunala bolags verksamhet. Kommunstyrelsen 
ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt så föreslås att 
sammanträdena inleds med olika redovisningar utifrån grunduppdrag, 
kvalitetsfaktorer och hållbarhet hur kommunens verksamheter jobbar med 
respektive saker utifrån ett helhetsperspektiv. Om ytterligare frågor uppstår 
under året utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt kan berörda 
verksamheter kallas av kommunstyrelsen. 

Henrik Arenvang Anette Persson 
Kommundirektör Controller 

För kännedom: 

Alla nämnder och förvaltningar 

Bilagor: 

Här redovisar du bilagor 
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Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Strategi för arbetet med ANDTS - alkohol narkotika dopning 

tobak och spel om pengar 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 anta Strategi för arbete med ANDTS (Alkohol, Narkotika, Doping, 

Tobak, Spel om pengar). 

 Strategin gäller för alla förvaltningar och kommunala bolag. 

Ärendebeskrivning 

ANDT är ett samlingsbegrepp för alkohol-, narkotika-, dopning-, tobak och är 
en del av Sveriges åtta målområden inom folkhälsa för att nå det övergripande 
nationella målet ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik 
hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en 
generation” (prop. 2017/18:249). 

Den regionala ANDT- strategin för Örebro län innehåller fem målområden 
inom olika områden och insatser kopplat till det.  

ANDT-arbete ska bedrivas på alla nivåer, tvärsektoriellt och ur både ett 
främjande och förebyggande perspektiv. Fokus ligger på det förebyggande 
arbetet, men arbetet innefattar även vård och stöd. 

Syftet med denna strategi är att ange riktningen för ANDTS-arbetet i 
Lindesbergs kommun och ska utgöra utgångspunkt för nämndernas, 
förvaltningarnas och de kommunala bolagens konkreta handlingsplaner. 

Strategin följer de nationella och regionala målen för ANDT-politiken samt 
socialtjänstlagens och hälso- och sjukvårdslagens föreskrifter avseende 
missbruk av spel om pengar. 

Syfte 

Syftet med strategin är att ange kommunens förhållningssätt och värderingar i 
arbetet med ANDTS och att utgöra grund för förvaltningarnas, de kommunala 
bolagens och verksamhetsområdenas konkreta handlingsplaner. 

Implementering 

Respektive förvaltning och verksamhet ansvarar för implementering av 
strategin som en del i grunduppdraget. 
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Uppsiktsplikt 

Kommunstyrelsen ska enligt Kommunallagen leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över 
nämndernas, kommunalförbunds och kommunala bolags verksamhet. 
Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt utförs 
inom ramen för styrmodellen.  

Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt redovisas utifrån grunduppdrag, 
kvalitetsfaktorer och hållbarhet hur kommunens verksamheter jobbar med 
respektive saker utifrån ett helhetsperspektiv. Kommunstyrelsen följer 
årligen upp ANDTS-strategin för kommande års planerings- och 
uppföljningsprocess. 

Henrik Arenvang 
Kommundirektör 

För åtgärd: 

Kanslienheten 

För kännedom: 

Alla nämnder, förvaltningar och kommunala bolag 
Folkhälsoteamet i Norra Örebro län 

Bilagor: 

Strategi för arbetet med ANDTS 
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Sammanfattning 

ANDT är ett samlingsbegrepp för alkohol-, narkotika-, dopning-, tobak och är en del av 
Sveriges åtta målområden inom folkhälsa för att nå det övergripande nationella målet ”att 
skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de 
påverkbara hälsoklyftorna inom en generation” (prop. 2017/18:249). Den regionala ANDT- 
strategin för Örebro län innehåller fem målområden inom olika områden och insatser kopplat 
till det. ANDT-arbete ska bedrivas på alla nivåer, tvärsektoriellt och ur både ett främjande och 
förebyggande perspektiv. Fokus ligger på det förebyggande arbetet, men arbetet innefattar 
även vård och stöd. 

Syftet med denna strategi är att ange riktningen för ANDTS-arbetet i Lindesbergs kommun 
och ska utgöra utgångspunkt för nämndernas, förvaltningarnas och kommunens bolags 
konkreta handlingsplaner.  Strategin följer de nationella och regionala målen för ANDT-
politiken samt socialtjänstlagens och hälso- och sjukvårdslagens föreskrifter avseende 
missbruk av spel om pengar.  

Strategin spänner över ett stort spektrum från hälsofrämjande och förebyggande insatser till 
vård- och behandlingsinsatser. För att omsätta strategins övergripande och långsiktiga mål 
krävs det att målen konkretiseras i handlingsplaner inom respektive förvaltning/verksamhet 
som bygger på lokala behov och förutsättningar i Lindesbergs kommun. 

Lindesbergs kommuns strategi utgår från följande fem övergripande mål med tillhörande 
insatsområden. I Lindesbergs kommun utgör även spel om pengar ett insatsområde. 

1. Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska. 

2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel, och tobak eller 
debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.  

3. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, 
missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska 
succesivt minska.  

4. Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina 
förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet. 

5. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör eller skadas på grund av sitt 
eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska. 
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Inledning/bakgrund  

ANDT är ett samlingsbegrepp för alkohol-, narkotika-, dopning-, tobak och är en del av 
Sveriges åtta målområden inom folkhälsa för att nå det övergripande nationella målet ”att 
skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de 
påverkbara hälsoklyftorna inom en generation” (prop. 2017/18:249). Alkohol, narkotika, 
dopning och tobak leder till stora skadeverkningar varav kommunen har ett stort ansvar att 
utveckla och bedriva ett aktivt förebyggande arbete för att nå det övergripande målet för 
Sveriges ANDT-politik – ”Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska 
och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk”.  

För att nå det övergripande målet krävs ett fungerande och långsiktigt samarbete mellan 
kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis, tillsyn samt 
civilsamhälleaktörer vilket denna strategi tar sikte mot.   

Problem med spel om pengar är en folkhälsofråga som kan skada relationer, ekonomi och 
hälsa. Problemen drabbar de som spelar för mycket, men också deras familj och vänner samt 
samhället i stort. Åtgärder för att förebygga spelproblem behövs därför både på individ- och 
befolkningsnivå. Det folkhälsopolitiska målet på spelområdet är att minska 
skadeverkningarna av överdrivet spelande. 

Nationell ANDT-strategi 

I en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken redogör 
regeringen för en förnyad men fortsatt samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och 
tobakspolitiken för perioden 2016–2020 med det övergripande målet ”Ett samhälle fritt från 
narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett 
minskat tobaksbruk”. 

Det övergripande nationella målet har brutits ned till sex stycken mål med tillhörande 
insatsområdet där alla insatser ska genomsyras av ett jämlikhets- och 
jämställdhetsperspektiv. Grunden för det hälsofrämjande och förebyggande ANDT-arbetet är 
insatser för att skydda barn och unga mot eget och andras skadliga användande av ANDT-
preparat. 

ANDT-arbetet ska bedrivas på alla nivåer, tvärsektoriellt och ur både ett främjande och 
förebyggande perspektiv. Fokus ligger på det förebyggande arbetet, men innefattar även vård 
och stöd. Det främjande arbetet handlar om att skapa gynnsamma förutsättningar för en god 
hälsa medan det förebyggande arbetet har till uppgift att förhindra att skador uppstår eller 
att negativa beteenden utvecklas.  

Regional ANDT-strategi för Örebro län 2017-2021 

Strategin för Örebro län utgår från regeringens nationella strategi för alkohol-, narkotika-, 
dopnings- och tobakspolitiken. Den regionala ANDT-strategin bygger på hur ett effektivt, 
långsiktigt och kunskapsbaserat arbete bör utformas. Innehållet utgör en gemensam 
plattform för ANDT-arbetet i Örebro län och underlättar gemensamt agerande. Länsstyrelsen 
ansvarar för att samordna och utveckla ANDT-arbetet i länet samt för den regionala strategin. 
Strategin är framtagen genom en bred dialog i länet med kommunerna, polisen och den civila 
sektorn. 
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Preventionstriangeln  

Det är av betydelse att de förebyggande insatser som definieras i kommunens strategi för 
ANDTS-arbetet innefattar de tre olika preventionsnivåer i preventionstriangeln som beskrivs 
nedan. 

 

Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen 

Socialtjänsten och hälso- och sjukvården har ansvaret att behandla missbruk av 
beroendeframkallande medel samt spelmissbruk. Gällande behandling av missbruk har 
regeringen framhållit att både socialtjänsten och hälso- och sjukvården har viktiga uppgifter 
som ska värderas likvärdigt och samordnas i ett välfungerande vård- och stödsystem som 
utgår från individernas olika behov och önskemål. 

Överenskommelserna om samarbete mellan kommun och region i fråga om personer som 
missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller 
dopningsmedel är sedan 2018 utvidgat till att även omfatta personer som missbrukar spel 
om pengar. Detta innefattar ansvaret över barn och ungas behov av information och råd och 
stöd om barnets förälder eller någon annan i dess närhet har ett missbruk. Socialtjänsten har 
ansvar för att aktivt arbeta för att motverka spel om pengar bland barn och unga 

Samverkan  

Samverkan för ANDT-arbetet har en lång tradition i Örebro län. I Lindesbergs kommun finns 
en väl förankrad samverkan kring ANDTS, samt samverkan med hela länet. Det finns också en 
väl etablerad samverkan med de tre övriga kommunerna och berörda aktörer i norra Örebro 
län. 

Lindesbergs kommuns ANDTS-strategi 

Lindesbergs kommuns ANDTS-strategi utgår från de nationella och regionala ANDT-
strategierna, med tillägg gällande spel om pengar utifrån socialtjänstlagen och hälso- och 
sjukvårdslagen. Strategin följer den struktur med målområden som är framtagen i den 
nationella strategin för ANDT-politiken och som även återspeglas i Örebro läns regionala 
ANDT-strategi. 

Strategin beskriver gemensamma förhållningssätt, värderingar och grunder i det ANDTS-
förebyggande arbetet i Lindesbergs kommun. Strategin ska utgöra grund inom kommunens 
förvaltning, bolag och verksamhetsområden för att uppnå det övergripande målet för 
Sveriges ANDT-politik samt det folkhälsopolitiska målet för överdrivet spelande. 
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Alla insatser genomsyras av ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. Barn och unga ska 
skyddas mot eget och andras bruk av ANDTS, vilket utgör grunden för det hälsofrämjande 
och förebyggande ANDTS-arbetet.  

Syfte 

Syftet med strategin är att ange kommunens förhållningssätt och värderingar i arbetet med 
ANDTS och att utgöra grund för förvaltningarnas och verksamhetsområdenas konkreta 
handlingsplaner. 

Strategins övergripande mål- och insatsområden 

Strategin spänner över ett stort spektrum från hälsofrämjande och förebyggande insatser till 
vård- och behandlingsinsatser. För att omsätta strategins övergripande och långsiktiga mål, 
krävs det att målen konkretiseras i handlingsplaner inom respektive förvaltning och 
verksamhet som bygger på lokala behov och förutsättningar i Lindesbergs kommun. 

Lindesbergs kommuns strategi utgår från följande fem övergripande mål med tillhörande 
insatsområden.  

1. Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och spel ska minska 

2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak, 
börjar spela om pengar eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska  

3.  Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, 
missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak eller spel om 
pengar ska successivt minska  

4. Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina 
förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.  

5. Antalet vuxna och barn som dör eller skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av 
alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak eller spel om pengar ska minska  

Implementering  

Respektive förvaltning, bolag och verksamhet ansvarar för implementering av strategin som 
en del i grunduppdraget.  

Uppsiktsplikt 

Kommunstyrelsen ska enligt Kommunallagen leda och samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas, kommunalförbunds och 
kommunala bolags verksamhet. Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på 
kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt utförs 
inom ramen för styrmodellen. Uppsikten utövas genom analys av förutsättningar och 
omvärld, samt uppföljning av mål, finansiella mål, resursfördelning, indikatorer, strategier 
och intern kontroll. Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt redovisas utifrån grunduppdrag, 
kvalitetsfaktorer och hållbarhet hur kommunens verksamheter jobbar med respektive saker 
utifrån ett helhetsperspektiv. Kommunstyrelsen följer årligen upp ANDTS-strategin för 
kommande års planerings- och uppföljningsprocess. 



 

 

 

Uppföljning 

I handlingsplanerna för respektive verksamhetsområde så specificeras metoder och 
aktiviteter med uppföljning för de olika områdena i det förebyggande arbetet som har 
antagits i kommunstyrelsen. Varje enskild aktivitet och kommunens övergripande mål och 
delmål med de utsedda indikatorerna följs upp årligen internt inom verksamheterna.  
 

Revidering  

Strategin ska revideras utefter nya nationella och regionala riktlinjer samt den lokala 
uppföljningen av strategin. 
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Bilaga  

Mål och insatsområden ANDT-strategi för Örebro län 2017-2021 
  Mål    

1. Tillgång till alkohol, 
narkotika, 
dopningsmedel och 
tobak ska minska. 
 
 
 

 

2. Antalet barn och 
unga som börjar 
använda narkotika, 
dopningsmedel och 
tobak eller debuterar 
tidigt med alkohol ska 
minska.  

3. Antalet kvinnor och 
män samt flickor som 
utvecklar skadligt 
bruk, missbruk eller 
beroende av alkohol, 
narkotika, 
dopningsmedel eller 
tobak ska succesivt 
minska 

4. Kvinnor och män 
samt flickor och 
pojkar med missbruk 
eller beroende ska 
utifrån sina egna 
förutsättningar och 
behov ha ökad 
tillgänglighet till vård 
och stöd av god 
kvalitet.  

5. Antalet vuxna och 
barn som dör eller 
skadas på grund av sitt 
eget eller andras bruk 
av alkohol, narkotika, 
dopningsmedel eller 
tobak ska minska 
 

Insatsområden 
Samordnad, effektiv och 
likvärdig alkohol- och 
tobakstillsyn 
 
Bekämpning av illegal 
handel via digitala medier 
 
Samverkan mellan ANDT- 
och brottsförebyggande 
arbete 

Hälsofrämjande skola som 
utgår från elevers olika 
förutsättningar och behov 
 
Förverkligande av rökfria 
skolgårdar 
 
Arbete mot langning av 
alkohol 
 
Stärka det 
narkotikaförebyggande 
arbetet 
 
Utveckla samverkan med 
idéburna organisationer 

Uppmärksamma och 
förebygga ohälsa 
 
Dopningsförebyggande 
arbete 
 
Tobaksförebyggande arbete 
 
Tidig upptäckt 

Kvalitetssäkra och utveckla 
vården för ungdomar 
 
Samverkan mellan hälso- 
och sjukvård och 
socialtjänst samt med andra 
aktörer för en 
sammanhållen vård 
 
Insatser för personer i 
socialt och hälsomässigt 
utsatta situationer 
 
Vård och behandling av 
dopning 

Uppmärksamma och 
erbjuda ändamålsenligt 
stöd till barn i familjer med 
missbruk 
 
Strategiskt och långsiktigt 
arbete för att motverka 
dödlighet 
 
Insatser för att motverka 
trafikrelaterade skador och 
dödsfall 
 
Antalet döda och skadade 
på grund av våld ska minska 
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 Kommunledningskontoret 
Henrik Arenvang 
 0581-810 34 
ebba-birgitta.jansson@lindesberg.se 
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Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Förlängning av giltighetstiden för Kommunal avfallsplan 2016-

2020 Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg och Nora kommun till 

2021-12-31 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 Förlänga giltighetstiden för nuvarande avfallsplan med ett år till 2021-

12-31 samt att genomförandet av en ny avfallsplan skjuts fram till 2021 
och börjar gälla från och med 2022. 

Ärendebeskrivning 

Enligt bestämmelserna i miljöbalkens 15 kapitel ska det finnas en avfallsplan 
för varje kommun. Innehållet regleras av Naturvårdsverkets föreskrifter om 
innehåll i en kommunal avfallsplan. Avfallsplanen utgör tillsammans med 
renhållningsföreskrifterna renhållningsordningen för kommunerna. 

Avfallsplanen är ett planeringsdokument till hjälp att styra mot de regional 
och nationella miljömålen. Kommunernas nuvarande gemensamma 
avfallsplan sträcker sig från 2016-2020 och för att planen ska fungera på 
önskat sätt kräver den arbete och behöver följas upp regelbundet.  

Arbetet med att revidera nuvarande renhållningsföreskrifter har påbörjats 
och beräknas bli klara under 2020. Det är till en fördel att föreskrifterna är 
genomarbetade och klara innan arbetet med avfallsplanen påbörjas då de kan 
komma att påverka planering, mål och åtgärder i Avfallsplanen.  

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens direktion beslutade därför i april att 
föreslå respektive medlemskommuns fullmäktige att förlänga giltighetstiden 
för nuvarande avfallsplan med ett år, till och med 2021-12-31 samt att 
genomförandet av ny avfallsplan skjuts fram till 2021 och börjar gälla från och 
med 2021. 

 

Henrik Arenvang  
Kommundirektör  

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Bilagor: 

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen § 33 (KS 
2020/134-1) 
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 Kanslienheten 
Anna Lundström 
 0581-810 30 
anna.lundstrom@lindesberg.se 
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Kommunstyrelsen 
 

 Bildande av naturreservatet Lejaskogen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar planarkitektens yttrande, daterat 2020-07-01, som 
samrådssvar till Länsstyrelsen gällande bildande av naturreservat, 
Länsstyrelsens dnr 511-3063-2020. 
 
Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen planerar att fatta beslut om ett nytt naturreservat i Lindesbergs 
kommun under 2020. Områdena som berörs är Lejaskogen där berörda 
fastigheter är Mårdshyttan 1:52, Mårdshyttan 5:1, Mårdshyttan 3:13, 
Fanthyttan 4:27 och Fanthyttan 1:38. Arealen uppgår till 81 hektar varav ca 
60 bedömas vara produktiv skogsmark. Kommunen och andra berörda har 
därför getts möjlighet till samråd. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ställer sig positiva till utökning av 
naturreservatet. Området är ett av de finaste kalkskogsområdena i länet och 
unikt för Lindesbergs kommun. Dessutom en viktig lokal för asknätfjärilen. 
Det är riksintresse för naturvården sedan 2000. Kalkbarrskogen är på 
nationell nivå prioriterad eftersom det idag bara finns spillror kvar av denna 
skogstyp. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har däremot flera invändningar. Detta 
bland annat för att området innefattas i kommunens översiktsplan.  

 

Henrik Arenvang Anna Lundström 
Förvaltningschef Handläggare 

 

För kännedom: 

Länsstyrelsen Örebro län 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Bilagor: 

KS 2020/151-1 
KS 2020/151-7 
KS 2020/151-8 



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2020-09-15  KS 2020/165 

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

Avgränsningssamråd miljökonsekvensbeskrivning MKB för 

vattenförvaltningsens åtgärdsprogram 2021-2027 Norra 

Östersjöns vattendistrikt 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har inga synpunkter på konsekvensbeskrivningen. 

Ärendebeskrivning 

Vattenmyndigheten ska upprätta en miljökonsekvensbeskrivning till 
vattenförvaltningens Åtgärdsprogram 2021–2027. Vi har inbjudits till 
skriftligt avgränsningssamråd enligt 6 kap 10 § Miljöbalken. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen har meddelat att de inte har några synpunkter på 
konsekvensbeskrivningen. 

 

Henrik Arenvang Anna Lundström 
Förvaltningschef Handläggare 

För kännedom: 

Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

Bilagor: 

KS 2020/165-2 
KS 2020/165-5 
KS 2020/165-6 
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