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Tillväxtutskottet 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Bostadsförsörjningsprogram för Lindesbergs kommun 2020–

2024  

Förslag till beslut 

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

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

1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av 
bostadsbeståndet, 

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

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

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

 

Henrik Arenvang Helena Randefelt 
Kommundirektör Utvecklingsstrateg 

 

För åtgärd: 

Utvecklingsstrateg tillväxtförvaltningen 

För kännedom: 

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

Bostadsförsörjningsprogram för Lindesbergs kommun 2020–2024 
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Sammanfattning 

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

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

Mälardalen".  

Vision Lindesberg 2025 

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

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

Detta bostadsförsörjningsprogram syftar till att verka som riktlinjer för bostadsförsörjningen 

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

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

kommunens långsiktiga utveckling.  

Lindesberg kommuns mål 

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

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

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

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

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

kommunen.  

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

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

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

Lindesbergs kommuns utveckling 

Lindesbergs kommun har under den gångna tioårsperioden haft en svagt positiv 

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

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

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

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

kommunen för att möta behov och efterfrågan.  

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

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

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

 

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

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

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

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

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

kommande decenniet.  

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

liksom ungefär lika många män som kvinnor som pendlar.  

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

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

småhusmarknaden där priserna i kommunen under den senaste tioårsperioden har stigit 

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

 

 

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

fastighetens taxeringsvärde vid en viss tidpunkt) 

Bostadsbestånd och boendeformer 

 

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

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

med äganderätt är den vanligaste boendeformen bland samtliga åldersgrupper. 

Bedömd efterfrågan 

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

Inledning 

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

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

Vision Lindesberg 2025

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

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

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

det stora utbudet. Tillskott på nybyggda bostäder underlättar rörligheten på 

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

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

attraktiviteten i kommunen. 

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

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

goda bostäder för alla i kommunen. 

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

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

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

byta boendeform och boendeplats inom kommungränsen. 

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

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

kulturell bakgrund eller funktionsnedsättning. Klimatförändringarna ställer dessutom allt 

större krav på att ett hållbart samhälle planeras och byggs. 

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

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

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

Lindesbergs storlek. 

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

Genom detta bostadsförsörjningsprogram erbjuds en utökad analys där förankring och dialog 

varit viktigt som beslutsunderlag för bostadsplanering i kommunen.



 

LINDESBERGS KOMMUN 7 

Bakgrund och syfte 

Bakgrund 

Lindesbergs kommun har under den gångna tioårsperioden haft en svagt positiv 

befolkningsutveckling. Samtidigt som den totala befolkningen vuxit i förhållandevis låg 

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

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

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

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

på kommunal planering och att förutsättningar skapas för lämpliga boendeformer för 

kommunens äldsta. 

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

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

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

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

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

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

beståndet kan på så vis nyttjas bättre. 

Underlag i detta bostadstadsförsörjningsprogram är dels tillgänglig statistik och 

analyser och dels sammanställning från genomförda intervjuer med ett antal 

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

kommun märker av ett ökat intresse från byggbolag och fastighetsutvecklare. 

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

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

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

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

samhällsbyggandet.  
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Syfte 

Det nu framtagna bostadsförsörjningsprogrammet syftar till att verka som riktlinjer för 

bostadsförsörjningen i enlighet med lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.  

Bilagt till programmet finns analyser kring befolkningens utveckling och 

sammansättning, bostadsbyggande och utveckling på bostadsmarknaden samt 

resonemang kring framtida bostadsbehov. Dessa utgör planeringsförutsättningar samt 

grund för bedömning av behov och efterfrågan. 

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

strategiskt styrdokument för kommunens långsiktiga utveckling. Programmet syftar 

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

bostadsförsörjningsfrågan. Bostadsförsörjningsprogrammet har som syfte att fastställa 

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

Dokumentet ska: 

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

Kommunernas bostadsförsörjningsansvar 

Bestämmelserna kring kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen regleras i lag 

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

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

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

bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen 

förbereds och genomförs. Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen 

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

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

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje 

mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer 

upprättas och antas av kommunfullmäktige.  

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

1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,  

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

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

program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. 

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

efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och 

marknadsförutsättningar. Lag (2013:866).” 

Nationella mål 

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

marknadspolitiken: 

”Långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett 

utbud av bostäder som svarar mot behoven.”  

Boverket inkluderar mål för bostadsmarknadspolitiken på nationell nivå till att även 

överväga möjligheterna att stärka hyresrättens ställning, underlätta för studenter och 

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

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

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

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

”Etablera en regional planering för bostadsförsörjning med gemensamma målbilder och 

ökad samverkan. Förbättra förutsättningarna för bostadsbyggande vid en växande 

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

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

av kommungränser. 

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

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

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

för boende där befolkningen ökar och förutsättningar för befolkningsutveckling där 

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

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

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

Lindesbergs kommuns övergripande bostadspolitiska mål är att kunna erbjuda olika 

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

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

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

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

liv i kommunen.  

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

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

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

 

 

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

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

      Vision 2030 

 

 

 

 

 

 



 

LINDESBERGS KOMMUN 12 

Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av 

bostadsbeståndet 

Attraktiv boendekommun 

 

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

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

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

boendekommun. 

 

Åtgärder 2020–2024: 

• Framtagande av markstrategi för att möta efterfrågan på attraktiva tomter och 

bostäder 

• Förbättra planeringsunderlag inför beslut samt peka ut områden som är 

intressanta för framtida exploatering och satsningar 

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

efterfrågade områdena. 

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

främst i de mest efterfrågade orterna. 

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

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

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

cykelvägar. 

• Långsiktig planberedskap inom socialförvaltningen utifrån gällande lagstiftning 

 

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

markanvisning och bygglov  

 

Åtgärder 2020–2024: 

• Fortsatt arbete med korta handläggningstider och extern information 

• Ta fram projektmodell för exploateringsprojekt i Lindesbergs kommun 

• Stärka och effektivisera bygglovsprocessen 

 

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

attraktiv boendekommun 

 

Åtgärder 2020–2024: 

• Tydlig marknadsförings- och kommunikationsstrategi gällande Lindesberg som 

boendekommun men även Lindesberg som pendlingskommun 
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Mångfald och variation i boendealternativ 

 

Mål: Lindesbergs kommun motverkar boendesegregation genom att stimulera till ett 

allsidigt bostadsbyggande i alla områden vad gäller upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar 

och hustyper, som motsvarar invånarnas behov. 

 

Åtgärder 2020–2024: 

• Lindesbergsbostäder AB leder projektet Framtidens stadsdel där flera olika 

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

kommun samt mångfald och variation i boendemiljön. 

• Skapa flyttkedjor genom bland annat nybyggnationer men även utveckling av det 

befintliga bostadsbeståndet 

 

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

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

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

 

Åtgärder 2020–2024: 

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

god dialog med Lindesbergs kommuns fastighetsägare och marknadsaktörer 

• Marknadsföra Lindesbergs kommun som en etableringskommun i olika forum, 

exempelvis mässor och exploatörsnätverk 

• Marknadsföra Lindesbergs kommun som en attraktiv boendekommun 

 
Uppföljning av mål och åtgärder 

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

och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls 

samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas.  

Kommundirektörens ledningsgrupp har utsett en kommunövergripande arbetsgrupp 

som ska arbeta med att planera för måluppfyllelsen i Bostadsförsörjningsprogrammet 

samt uppföljning och utvärdering. Arbetsgruppen ansvarar även för eventuell revidering 

av planeringsförutsättningarna. I arbetsgruppen ingår representanter från alla 

kommunala förvaltningar samt det kommunala bostadsbolaget LIBO. 

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

uppföljningsindikatorer att redovisas till kommunstyrelsen. Mål och åtgärder kommer 

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

bostadsförsörjningsfrågor samt vilka nationella institutionella ramverk som påverkar 

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

målskrivningarna och även för handlingsplanen. Det innefattar 

planeringsförutsättningar och analyser som berör demografi, bostadsbrist, befintligt 

bostadsbehov, framtida bostadsefterfrågan samt rörligheten på bostadsmarknaden. 

Utöver detta beskrivs även bostadsbehoven för särskilda grupper. 

 

Dessa planeringsförutsättningar är av stor vikt för att kommunstyrelsen ska kunna 

fullfölja sin ledningsfunktion gällande bostadsförsörjningen. Därför kommer en 

handlingsplan att utarbetas av den kommunövergripande arbetsgrupp utifrån 

planeringsförutsättningarna för att kunna möta de kommunala målen och åtgärderna. 

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

handlingsplanen aktuell utifrån behov och efterfrågan.  

 

Förutsättningar för bostadsbyggande 

God planberedskap 

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

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

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

detaljplaner och fördjupningsplaner, är en viktig förutsättning för att 

bostadsförsörjningsarbetet ska fungera. Lindesbergs kommun har en nyligen antagen 

översiktsplan och arbetar löpande med att upprätthålla en god planberedskap. 

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

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

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

politiska målen och ambitionerna.  

Relaterade dokument 

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

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

bostadsförsörjningsprogram är antagna riktlinjer för markanvisningar i enlighet med ny 

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

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

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

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

riktlinjer. 

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

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

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

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

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

Andra viktiga förutsättningar 

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

bostadsförsörjningsprogram ett flertal förutsättningar för att bostadsmarknaden ska 

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

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

Flyttkedjor 

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

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

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

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

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

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

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

få till följd två lediga hyresrätter. 

Vakansgrad och Bostadskö 

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

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

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

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

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

Betalningsvilja och betalningsförmåga 

Betalningsviljan och betalningsförmågan hos de som bor i kommunen behöver matcha 

de priser som efterfrågas av hyresvärdar och säljare.  

Tillgänglighet 

Det behöver finnas lägenheter på bostadsmarknaden som är tillgängliganpassade och 

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

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

marknaden.  

Samarbete mellan kommunen och det kommunala bostadsbolaget 

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

det befintliga beståndet genom det kommunala bostadsbolaget. Genom ägardirektiv till 

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

verka för de strategier som kommunen beslutat om. 

Kommunal service och kommunikationer 

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

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

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

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

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

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

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

nyinflyttade i nyskapade områden. 

Kommunalt stöd i bostadsfrågor 

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

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

hyresgarantier eller kommunala hyreskontrakt. 

Summering och strategi 

Kommunens eget arbete 

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

mervärden. De kommunala fördelarna med korta pendlingsavstånd och vackra 

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

uppsatta målen för bostadsförsörjning är förutsättningar kommunal ekonomi i balans, 

bättre samarbete samt en tydligare strategiarbete. Tydlighet kring hantering av 

exploateringskostnader (infrastruktur) och i viss mån tydliga spelregler för 

markanvisningar bör eftersträvas ytterligare. Ökad transparens över hur kommunen 

hanterar exploateringsfrågor och ibland en snabbare hantering är önskvärt.  

Befolkningsutveckling 

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

även framöver väntas en positiv befolkningsutveckling främst för åldersgruppen äldre, 

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

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

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

innebär att förutsättningar behöver skapas för bostäder som möter efterfrågan inom 

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

beaktas med hänsyn till kommande bostadsbyggande.   

Bedömd efterfrågan på bostäder 

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

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

bostadsrätter i flerbostadshus, medan efterfrågan på dessa boende- och 

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

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

intervjuer med marknadsaktörer samt tillgänglig statistik tyder stabil efterfrågan på 

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

i Frövi, småhustomter även i kransorter.  
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Nyproduktion 

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

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

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

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

Prisutveckling och investeringsintresse 

Prisutvecklingen på småhusmarknaden har under de senaste åren varit starkt positiv 

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

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

successionspriser och bedömda nyproduktionspriser fortsatt stor, vilket till viss del 

torde hämma intresset för exploatering. Investeringsintresset bland fastighetsägare och 

bostadsutvecklare bedöms som förhållandevis gott, hänsyn taget till kommunens och 

stadens storlek. Differensen mellan hyresnivåer och bostadsrättspriser i befintligt 

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

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

vattennära läge. 

Strategi 

Kommunalt arbetssätt 

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

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

markpolitik är en förutsättning för framtida arbete.  

Ökad marknadsföring 

Lindesbergs kommun kommer fokusera på att tydligare kommunicera och 

marknadsföra kommunens fördelar som verkar för ett ökat bostadsbyggande: korta 

pendlingsavstånd, vackra och vattennära områden  

Förädla och förtäta stadskärnan 

Då Lindesbergs stadskärna till huvudsak består av exploaterad mark torde 

nyckelfaktorn vara att främja förtätningsprojekt inom exploaterade fastigheter, 

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

Stadskärnan kan förädlas genom centrumutveckling och att utveckla en attraktiv och 

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

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

det gemensamma arbetet mellan aktörer en förutsättning (Levande stadskärnor Dnr 

2019/78). 

Ta tillvara på marknadsläget 

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

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

Förutsättningar torde finnas för att öka inslaget av bostadsrättslägenheter inom de 

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

halvcentrala delar 

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

centrumnära lägen, såväl bostadsrätter som hyresrätter, medan efterfrågan inom 

segmentet bedöms som mycket liten inom övriga delar av kommunen. 

Bygg ut i takt med ökad efterfrågan i övriga kommunen 

Prisstatistik och övergripande bedömning indikerar stark efterfrågan i centrala 

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

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

risk och dålig exploateringsekonomi. 

Skapa attraktiva boendealternativ för äldre i centrala, strategiska lägen 

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

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

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

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

vara ett problem. 

 

 



BILAGA 2020 – Planeringsförutsättningar, behov och efterfrågan 

Lindesbergs kommuns utveckling 

Befolkningsutveckling 

Lindesbergs kommun har under den gångna tioårsperioden haft en svagt positiv 

befolkningsutveckling. Antalet invånare har ökat med totalt 476 individer under 

decenniet och vid utgången av 2019 uppgick den totala befolkningsmängden i 

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

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

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

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

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

procent. 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

0–18 år 4 925 5 052 127 2,6% 

19–64 år 13 192 12 692 -500 -3,8% 

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

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

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

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

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

 

 
Åldersfördelning i Lindesbergs kommun, 2019. Källa: SCB 

Flyttströmmar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lindesberg i samband med eftergymnasiala utbildningar. 

I tabellen nedan redovisas befolkningsnettot inom kommunen under den senaste 

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

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

inrikes flyttnetto varit negativt under varje enskilt år under perioden. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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

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

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

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

 

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

Befolkningsprognos 

Enligt kommunens egen befolkningsprognos (framtagen i mars 2020) väntas 

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

drygt 288 invånare. 



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

Hushållsstruktur 

Hushållsstrukturen i kommunen speglar riksgenomsnittet relativt väl. Andelen hushåll 

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

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

med övriga riket. 

  Antal hushåll Andel av hushållen Andel riket 

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

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

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

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

5 personer 365 3,3% 4,2% 

6 personer 140 1,3% 1,3% 

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

Totalt 11 121   

Hushållsstruktur, 2019. Källa: SCB 

Hushållens ekonomi 

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

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

Ålder Lindebergs kommun Örebro län Riket 

20–24 år 194,3 164,5 165,2 

25–29 år 249,1 244,7 253,1 

30–44 år 306,5 324,4 351,4 

45–64 år 349,2 369,0 397,4 

65+ år 237,1 241,8 255,6 

Totalt 20+ år 286,9 294,7 318,2 

Medelinkomst (tkr), 2018. Källa: SCB 

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

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

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

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

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

Jämfört med föregående år har arbetslösheten i Lindesbergs kommun ökat.  

  Samtliga 16–64 år  Ungdomar 18–24 år  

  2018 2019 2018 2019  

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

Örebro län  7,2%  7,4%  9,4%  9,2%  

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

Arbetslöshet, 2018–2019. Källa: Arbetsförmedlingen 

In och utpendling 

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

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

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

 Restider i minuter  

 Buss/Tåg Bil 

Lindesberg-Örebro 28 39 

Lindesberg-Nora  25 

Lindesberg-Kopparberg 26  

Lindesberg-Karlskoga  60 

Lindesberg-Västerås 100 (1 byte) 84 

 

 

 In och utpendling (SCB 2018) 

 Inpendlare Utpendlare 

Hela kommunen  2 642 2 828 

Män  1 408 1 685 

Kvinnor  1 234 1 143 

 

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

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

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

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

tydligare. 

 



 

Marknadsförutsättningar 

Bostadsbestånd och boendeformer 

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

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

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

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

bostadsbeståndet, medan andelen flerbostadshus utgör en relativt liten andel.  

 

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

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

Småhus med äganderätt är den vanligaste boendeformen bland samtliga åldersgrupper. 

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

åldersgrupperna illustreras i diagrammet nedan. Statistiken ger enbart en 

ögonblicksbild men indikerar stora flyttströmmar till äganderätt i småhus från övriga 

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

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

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

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

kommunen fyllt 60 år. 

 

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

Nyproduktion 

I nedanstående tabell redogörs för nyproduktionen av bostäder i Lindesbergs kommun 

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

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

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

flerbostadshus utgjorts av hyresrätter. 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 

Medel 

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

Småhus 6 4 4 4 2 6 5 8 11 5   6 

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

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

 

I Bostadsmarknadsenkäten 2018 uppger Lindesbergs kommun att det i dagsläget råder 

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

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

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

Bostadshyresmarknaden  

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

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

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

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

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

är under renovering.  

Bostadsrättsmarknaden 

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

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

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

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

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

högre i västra delarna av tätorten. 

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

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

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

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

Småhusmarknaden 

 

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

köpeskilling och fastighetens taxeringsvärde vid en viss tidpunkt) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

redovisas genomsnittliga småhuspriser i kommunens största tätorter med bakgrund i 

affärer som genomförts under 2018. 

Ort Kronor per objekt Kronor per kvadratmeter 

Lindesberg 1 700 000 13 700 

Frövi 1 210 000 9 500 

Storå (inklusive Guldsmedshyttan) 730 000 6 800 

Fellingsbro 680 000 6 200 

Vedevåg 1 210 000 8 100 

Ramsberg 720 000 6 700 

Löa 760 000 7 500 

  



Behov och efterfrågan 

Förutsättningar på bostadsmarknaden – nationellt perspektiv 

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

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

styrräntorna har pressat ned bankernas bostadsräntor och givit bostadskonsumenter 

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

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

bostadsrätter runt om i landet.  

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

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

landet. Såväl bostadsutvecklare som fastighetsmäklare rapporterar om att 

nyproducerade bostadsrätter blir alltmer svårsålda och att spekulationsköp så gott som 

försvunnit. Flera exempel finns också där bostadsrättsprojekt konverteras om till 

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

däremot inte setts i Lindesbergs kommun utan prisutvecklingen har varit relativt 

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

sig i framtida planering av bostadsförsörjningen i kommunen. 

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

osäkerhet kring den framtida marknadsutvecklingen snarare än hushållens ekonomi, 

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

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

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

ha varit som störst i Stockholmsregionen. 

Behovet av bostäder är emellertid fortsatt stort. I Boverkets bostadsmarknadsenkät 

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

bostadsbristen har efterfrågan på att investera i nyproducerade hyresrätter ökat under 

senare år.  

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

med anledning av turbulensen på privatbostadsmarknaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bostadsbehov för särskilda grupper 

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjning ska varje kommun planera för 

bostadsförsörjningen i syfte att ge alla kommuninvånare förutsättningar för ett bra 

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

övergripande redovisning kring boendesituationen för olika målgrupper inom 

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

indikationer som kan komma att påverka bostadsbehovet framgent. 

Unga vuxna 

Unga vuxnas betalningsförmåga är ofta begränsad vilket bidrar till att 

befolkningsgruppen sällan kan efterfråga bostäder i nyproduktion vars priser eller 

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

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

ungdomslägenheter (cirka 35 kvadratmeter med sovloft) färdigställas i kvarteret 

Bagaren. 

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

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

angiven ålderskategori bor kvar i sitt föräldrahem alternativt har möjlighet att 

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

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

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

samt 9 procent. 

Den aktuella befolkningsgruppen bedöms främst efterfråga mindre lägenheter. Några 

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

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

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

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

personer inom och utanför kommunen.  

Barnfamiljer 

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

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

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

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

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

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

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

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

för barnfamiljer men inte i tillräckligt attraktiva lägen. 

Äldre 

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

kommunen. Under den kommande nioårsperioden prognostiseras den äldre 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

boendekostnader mellan ägt boende och andra boendeformer och den faktiska 

tillgången på alternativa boendeformer. 

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

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

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

bostadsmarknaden har äldre redan en bostad och problemet inom befolkningsgruppen 

är snarare att hitta lämpliga alternativ när de behöver flytta. 

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

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

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

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

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

annat boende än där den bott i många år. 

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

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

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

rörlighet på bostadsmarknaden och ett mer effektivt nyttjande av det befintliga 

bostadsbeståndet. Samtidigt är äldres benägenhet att flytta vanligtvis låg och 

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

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

framöver. 

Personer med funktionsnedsättning 

Många personer med funktionsnedsättning saknar arbete eller sysselsättning varför 

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

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

utanför sin bostad. 

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

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

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

önskar boendeplats i centralorten.  

Personer med funktionsnedsättning efterfrågar dock inte alltid lösningar i form av 

kollektiva boenden. Ofta efterfrågas individuella boendelösningar varför insatser för att 

anpassa befintliga bostäder i beståndet bedöms som troligt framöver. 



Nyanlända flyktingar 

Kommunen ansvarar för bostadsförsörjningen för nyanlända som blivit beviljade 

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

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

ordna bostad åt eventuella kvotflyktingar. 

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

bosättning under det kommande året samt fördelning på länsnivå. 

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

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

flyktingmottagandet i kommunen till 191 och under 2015 och 2016 uppgick 

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

och 2012 då mottagandet uppgick till 48 respektive 76. 

Länsstyrelsen beslutar om fördelningen inom respektive län genom kommuntalen. 

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

prognoser vad avser utvecklingen i flyktingmottagandet är därför svår, eftersom 

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

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

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

kommunen.  

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

stödboende eller träningslägenheter. För ensamkommande barn under 18 år med 

uppehållstillstånd har socialtjänsten etablerade processer för boendestöd och 

träningslägenheter i olika steg upp till 21 års ålder. 

Ekonomiskt svaga grupper 

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

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

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

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

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

bo i samma bostad. 

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

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

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

tidigare varit skuldsatta. Lindesbergs kommuns allmännyttiga bostadsbolag, LIBO har 

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

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

en inkomst. 

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

tillgodose deras behov av bostad. 



 

Framtida bostadsbehov 

Att fastställa en lämplig nyproduktionstakt eller ett framtida bostadsbehov är 

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

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

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

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

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

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

bostadsbehov på nationell och regional nivå, att: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

om vad marknadens slutkunder efterfrågar och monetärt kan efterfråga. 

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

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

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

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

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

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

och kommunikationer. 

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

illustreras i diagrammet nedan ett översiktligt kalkylerat bostadsbehov. Vid estimerande 

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

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

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

senaste tioårsperioden beräknas således genom att dividera den faktiska 

befolkningsökningen i kommunen med nu nämnda nyckeltal. Motsvarande har sedan 

gjorts för kommande nioårsperiod med Lindesbergs kommuns befolkningsprognos som 

underlag. 

Diagrammet visar att nyproduktionstakten i förhållande till det kalkylerade 

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

befolkningstillväxten tilltog. Planerat bostadstillskott under 2019, vilket dock avser 

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

efterfrågan relativt väl. 

 

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

I diagrammet nedan illustreras aggregerad nyproduktion i förhållande till aggregerat 

kalkylerat bostadsbehov. Den sammanlagda nyproduktionen i kommunen uppgår till 

258 bostäder under de senaste tio åren samtidigt som aggregerat kalkylerat 

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

-100

-50

0

50

100

150

A
n
ta

l

Nyproduktion Prognos nyproduktion

Kalkylerat bostadsbehov Kalkylerat bostadsbehov (kommunens prognos)



bostadsunderskott om cirka 30 bostäder i kommunen. Tillkommande teoretiskt behov 

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

i kommunen de facto väntas minska. 

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

kommun 

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

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

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

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

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

såväl ekonomiska faktorer och tillgång på bostäder som de enskilda invånarnas 

benägenhet att bilda hushåll och flytta hemifrån. 

Bedömd efterfrågan och bostadsbehov - intervjuresultat 

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

har även intervjuer genomförts med ett byggherrar, fastighetsmäklare och 

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

kommun märker av ett ökat intresse från byggbolag och fastighetsutvecklare 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

svårbedömd marknad.  

Efterfrågan på nyproducerade bostäder bedöms av marknadsaktörer som stark främst i 

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

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

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

tomter men dessa bör marknadsföras och kommuniceras tydligare. 

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

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

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

viktigare än yta.  

Vad gäller ägandeform avseende lägenheter bedöms hyresrätter mest attraktivt följt av 

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

Vad gäller bostadssituationen för särskilda grupper efterfrågas främst trygghetsboende. 

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

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

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

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

Sammantaget så efterfrågar yngre hyresrätter och barnfamiljer efterfrågar småhus. 

Äldres situation lyfts också upp där de efterfrågar trygghetsboende alternativt små 

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

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

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

lägre än i angränsande kommuner. 

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

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

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

vilket motverkar långsiktigt intresse för byggande i kommunen.  

Även tydligare kommunikation och marknadsföring i bostadsfrågan lyfts fram. Detta 

sammantaget bedöms skapa bättre förutsättningar för lönsam bostadsexploatering. Ett 

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

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

med bostadsförsörjningsfrågor lyfts upp i intervjuer.  
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Lägesrapport april 2020 för tillväxtförvaltningen 

Förslag till beslut 

 
Lägesrapport per sista april 2020 för tillväxtutskottet godkänns och 
överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

 
Tillväxtförvaltningens ledningsgrupp har gjort en gemensam bedömning av 
de kvalitetsfaktorer som tillväxtutskottet har beslutat om som redovidsas i 
bifogad lägesrapport. Förvaltningen har gjort en lägesbedömning utifrån de 
förutsättningar och framtidsutmaningar på grund av Covid-19. Pandemin har 
påverkan på förvaltningens olika verksamheter på olika sätt, och 
utmaningarna för framtiden ser olika ut för respektive enhet.  

Ekonomiskt redovisar tillväxtförvaltningen under perioden januari till och 
med april en avvikelse på -0,7 mnkr, delvis beror det på ökade kostnader nytt 
avtal för färdtjänst,  

Näringslivsenheten redovisar ett positivt överskott på 0,9 mnkr som beror på 
på icke förbrukade konsultkostnader för mark- och exploatering, som 
kommer användas under året. 

Utbildningsenhetens avvikelse berör generellt minskade intäkter än 
budgeterat, främst gällande svenska för invandrare. Dessa intäkter beror på 
att det är färre nyanlända, vissa återsökande, försörjande i hemmet där 
kommunen inte är berättigad etableringsersättning.  

Caféets avvikelse beror på att det inte finns någon budget för verksamheten 
på grund av besparing, dock finns för tillfället lönekostnader samt 
livsmedelskostnader. Försäljning har genererat en viss intäkt men inte så pass 
att det täcker både lönekostnad samt livsmedel.   

Magnus Sjöberg Helena Randefelt 
Förvaltningschef Utvecklingsstrateg 
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1 Verksamhetsuppföljning 

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

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

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

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

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

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

En annan utmaning som utbildningsenheten arbetar med är studiesituationen för eleverna 
inom de praktiska yrkesutbildningarna. Eleverna får till viss del nu även lära sig de praktiska 



  

Tillväxt, Lägesrapport April 2020 4(11) 

momenten teoretiskt, vilket ställer helt andra krav både på lärare och elever som behöver 
hanteras. Inom en del praktiska delkurser kommer dock pedagogerna att genomföra vissa 
praktiska moment för att eleverna ska få öva upp sin praktiska färdighet, känsla och 
förståelse. Detta kommer att genomföras utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Förvaltningen följer löpande regeringens uppdaterade information med anledning av covid-
19 epidemin. Signaler flaggar för att det kan tillkomma extra medel till vuxenutbildningen 
från staten. Då är det mycket viktigt att kommunerna får möjlighet att kunna rikta dessa 
insatser rätt (ex yrkesutbildningar). Det kommer bli en omställningstid där vi behöver 
säkerställa att medel finns till de insatser som vi behöver genomföra göra för att kunna uppnå 
önskade effekter. 

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

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

Enheten arbetar kreativt med att försöka hitta alternativa lösningar som exempelvis nya 
former för nationaldagsfirandet, medborgarceremonin, stipendieutdelningen samt kring 
digitaliseringen för att tillgängliggöra tjänster på andra sätt i andra utseenden. Människor har 
ett behov av arrangemang och evenemang och förvaltningen behöver verka för att täcka det 
behovet, oavsett form. Dock är det svårt att planera för när det kan ske, och med vilka 
förutsättningar. Vissa delar av kulturens infrastruktur har ställts om till digitalt, men många 
delar kan inte göra det. Här behöver förvaltningen arbeta aktivt för att hitta nya sätt att 
tillgängliggöra ett kulturellt utbud för våra medborgare, beroende på Covid-19 pandemin. 

Inom arbetsmarknadsenheten är all verksamhet fortfarande igång och all personal finns 
fysiskt på plats. Alla praktikplatser och arbetsplatsträningar i gång förutom inom 
äldreomsorgen. Inom enhetens verksamhet finns en särskild målgrupp med psykisk ohälsa 
och social isolering där det bedöms som skadligt att skicka hem dem. Fokus ligger därför på 
att även fortsatt försöka ha en trygg verksamhet även om den till viss del reduceras pga att en 
del praktikplatser är pausade just nu. 

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

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

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

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

Vi går in i ett läge med större arbetslöshet och behöver ha en beredskap för hur det kommer
påverka industrierna. En fortsatt nedgång av produktion sker i våra industrier och fler
medarbetare kan komma att bli varslade, permitterade eller arbetslösa. Dessa personer kan
behöva en anställning hos någon annan arbetsgivare. I perioder av omställning brukar en
utbildningsinsats oftast vara ett första steg vidare. Vuxenutbildningen kommer att vara en
viktig aktör när epidemin har lagt sig.

Redan innan covid-19 epidemin och den begynnande lågkonjunkturen har vuxenutbildningen
haft svårigheter med att få utbildningslokalerna att räcka till för all verksamhet. Vissa lokaler
är inte anpassade för dagens verksamhet vilket påverkar arbets- och studiemiljön.
Förvaltningen utreder lokalbehovetoch tittar på lösningar för att skapa förutsättningar att
kunna ta emot ännu fler studerande och arbetslösa. Vi behöver arbeta proaktivt framåt och
investera tid i att hjälpas åt i framtida utmaningar. Vi behöver konkretisera de utmaningar
och behov som vi ser framför oss och rusta oss för framtiden och skaffa oss ett försprång.

1.1 Kvalitetsfaktorer

Kvalitetsfaktor
Lägesbedöm
ning Analys

Attraktiv arbetsgivare med
fokus på arbetsmiljö,
ledarskap, medarbetarskap
och kompetensförsörjning

Kvalitén
är på väg att
uppnås

Inom förvaltningen var en särskild utbildningsinsats
planerad för samtlig personal under 2020, men utifrån läget
med Covid-19 har insatsen fått skjutas på framtiden.

I dagsläget är den viktigaste frågan att säkerställa
arbetsmiljön får våra medarbetare utifrån att det dels finns
en oro för smittspridning samt att arbetsmiljöansvaret
kvarstår även vid arbete från annan plats än den fysiska
arbetsplatsen. Detta innebär att alla chefer behöver
säkerställa att de medarbetare som arbetar hemifrån har en
god arbetsmiljö även om de inte är fysiskt på plats.

Friska medarbetare Kvalitén
är på väg att

Vid en jämförelse med siffrorna på helåret så har
sjukfrånvaron inom tillväxtförvaltningen en marginell
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uppnås uppgång. Framförallt är det skillnad inom
arbetsmarknadsenheten, men där ryms samtliga BEA-
anställningar inom hela kommunen som höjer
sjukfrånvaron. Även kulturenheten har haft en högre
sjukfrånvaro. Utifrån Folkhälsomyndighetens
rekommendationer om att stanna hemma vid minsta
sjukdomssymptom så görs bedömningen att våra
medarbetare tar rekommendationerna på allvar och stannar
hemma vid eventuell risk för smittspridning.

Service och bemötande Kvalitén
uppnås

Näringslivsenheten och arbetsmarknadsenheten testar nu
en idé kring matchning av tillgänglig varslad arbetskraft
med arbetsgivares rekryteringsbehov. Vi har hittills fått in
104 intresseanmälningar. Dessa personer är kategoriserade
i olika yrkesområden utifrån utbildning och erfarenhet. Det
är tre ganska jämnstora och dominerande inriktningar mot:
skola/förskola, vård/omsorg ochindustri. Vi har fått in ett
bra underlag att arbeta vidare med vad gäller tillgänglig
arbetskraft. Däremot har vi ännu inte fått in några
anmälningar via formuläret för arbetsgivare. . En riktad
marknadsföringsinsats planeras för att fler arbetsgivare ska
hitta denna funktion.

Vuxenutbildningen möter upp behovet av en kortare
vårdutbildning/introduktion för personal som tillfälligt
kommer att jobba inom vården utifrån rådande behov och
omständigheter. Tillväxtförvaltningen arbetar aktivt för att
kunna ställa om för att möta nya prioriterade behov.

Inom de gröna näringarna finns ett behov av arbetskraft.
Det handlar bland annat om plantering av skog och
röjningsarbete. Genom inreseförbud ser branscherna stora
svårigheter att hitta arbetskraft via gästarbetare utan riktar
allt större fokus på inhemsk arbetskraft. Om detta skulle bli
aktuellt har vi i dagsläget ca20 personer som vi skulle
kunna erbjuda samt även deltagare från sfi och ame. Vi har
även tipsat om att föreningar eventuellt kan vara
intresserade av att utföra skogsplantering som
föreningsarbete.

Vårt fokus ligger just nu på att se över vad kommunen skulle
kunna göra för attpå olika sätt stödja vårt lokala näringsliv
att kunna överleva pågående epidemi. En hel del bra
insatser erbjuds och görs redan både lokalt och regionalt.

Röda korset samordnar arbetet med civilsamhället. I det
arbetet bidrar näringslivsenheten som en kontaktyta mellan
kommunen och röda korset.

Förvaltningen har beslutat att göra förskottsutbetalningar
av både föreningsbidrag och marknadsföringsbidrag för att
våra lokala föreningar ska klara av att vara uthålliga när
övriga inplanerade föreningsintäkter uteblir.

Egen försörjning Kvalitén
är på väg att
uppnås

Förvaltningen är oroad över den stora utmaning som
näringslivet står inför just nu. På kort tid kommer signaler
om att allt fler företag har påbörjat arbetet med att
permittera och/eller varsla personal. Viktiga leveranser till
tillverkningsindustrin uteblir, produktioner står stilla.
Restaurangbranschen och besöksnäringen har det riktigt
tufft. Den ekonomiska uthålligheten är begränsad för de
mindre företagen. Ett övergripande arbete är påbörjat inom
regionen kring detta och lokalt i Lindesberg är möten
inbokade för att se vilket stöd som kommunen kan försöka
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bistå med.

Arbetsmarknadsenheten har under första kvartalet skapat
fler förutsättningar för deltagare inom verksamheten; bland
annat en bilpool som kan skapa fler möjligheter till arbete
och arbetsträning. Även ett städlag i samarbete med
hemtjänsten är på gång. Tanken var start i juni men med
anledning av Covid-19 har detta fått skjutas på framtiden -
förhoppningsvis kan det ske till hösten 2020 istället.

Enheten ha räven avvecklat en del insatser som inte gett
effekter, samtidigt som ett starkare partnerskap med sfi och
den ideella sektor har skapats i syfte att få fler verktyg som
kan stötta deltagaren vidare till självförsörjning på sikt.

Arbetsmarknadsenhetens verksamheter är utifrån
visitationen med Covid-19 i dagsläget igång som vanligt.
Dock börjar vi notera att allt fler arbetsgivare inte kan ta
emot våra målgrupper. Serviceteamet är beredda att rycka
in och bistå med andra uppdrag om behov av detta
uppkommer hos våra medborgare i dessa tider.

Tillgänglighet (fysiskt och
digitalt)

Kvalitén
uppnås

Tillväxtförvaltningen har under Covid-19 pandemin
prioriterat att ha Stadsbiblioteket öppet och gör så framöver
tills läget bedöms annorlunda. Många medborgare uppsöker
biblioteket för att inhämta information, låna datorer, få
tillgång till wifi, läsa dagstidningar för omvärldsbevakning
m.m. Meröppet innebär att Stadsbiblioteket kommer att
vara tillgängligt även utanför de ordinarie öppettiderna.
Biblioteksfilialerna har minskade öppettider, men positivt är
att biblioteksbussen rullar igen.

Inom allmänkultur har stora delar av den utåtriktade
verksamheten stannat upp eftersom människor ska undvika
att träffas. Inom kulturarvsverksamheten arbetas med
digitala lösningar som kan ge nya besöksgrupper.

Inom vuxenutbildningen bedömer vi i nuvarande situation
att vi har en god tillgänglighet för våra elever via fjärr- och
distansundervisning. Våra pedagoger finns tillgängliga via
olika digitala mötesforum som stöd för eleverna och
pedagogiska lösningar. För de som behöver utföra praktiska
prov finns möjlighet att komma till Masugnen vid specifika
tillfällen.

Vikten av att hitta andra lösningar än fysisk tillgänglighet
pågår i alla våra enheter för att möta nya behov, likväl som
vi arbetar med att följa folkhälsomyndighetens
rekommendationer för att säkerställa säkerhet och trygghet
där vi fortfarande har besökare. Inom förvaltningen är vi
fortsatt måna om att leverera kvalitet, god service och
tillgänglighet till våra olika målgrupper, även om det sker på
andra sätt än tidigare.

Attraktivitet och utbud Kvalitén
är på väg att
inte uppnås

Covid-19 påverkar kulturverksamheten i Lindesberg snabbt
och direkt eftersom stora delar av verksamheten bygger på
arrangemang och möten. Här är det är svårt att bedöma när
det är aktuellt att skapa arrangemang och evenemang igen.
En aspekt är även huruvida publiken kommer att komma
tillbaka, eller om människor har förändrat sina mönster,
eller om människor vågar besöka större arrangemang.
Många kulturskapare har förlorat pengar på grund av
pandemin, och en del kommer inte att kunna komma igen.
Det är i dagsläget även svårt att bedöma vilken typ av utbud
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och arrangemang som är aktuella senare, och det är viktigt
att planera framåt för andra typer av lösningar för att ändå
kunna ett kulturellt utbud till våra medborgare.

I samarbete med Nora bibliotek kommer Lindesbergs
bibliotek att utöka det digitala utbudet av böcker och filmer.
Kulturaktiviteter ställs in eller skjuts på framtiden.

Biblioteken i Lindesberg erbjuder våra medborgare som är
70+ utkörning av medier, även ut till kommunens mindre
orter dit biblioteksbussen inte når ut. Vi har även sett över
våra lånevillkor, inga förseningsavgifter, förlängda lånetider
m.m Serviceteamet hjälper till att leverera medierna.

För att stötta föreningslivet har näringslivsenheten gjort
förskottsutbetalningar av föreningsbidrag och för dialog
med föreningar för att fånga upp hur kommunen kan stötta
dem . Näringslivsenheten planerar även för
sommarlovsaktiviteter där det redan har inkommit flera
ansökningar.

Bildning & livslångt lärande Kvalitén
är på väg att
inte uppnås

Sedan mitten av mars har samtlig vuxenutbildning på
Masugnen övergått till distans- och fjärrutbildning.
Förvaltningen jobbar löpande och aktivt med att ge
information på olika språk och ser till så att det i största
möjliga mån finns flerspråkig personal på plats.

Omställningen är en lärandeprocess för personalen och
verksamheten provar sig fortfarande fram för att hitta de
bästa lösningarna. Alla pedagoger har bärbara datorer,
mobiler m.m. för att kunna utföra sitt arbete. Alla grupper är
igång och fungerar över förväntan bra. Vi har dock en
utmaning att nå ut till vissa målgrupper som exempelvis
våra sfi A elever –återkoppling sker till stor del via telefon.
Just nu gör vi inga inskrivningar till sfi vilket innebär en
paus i kön (ca 30 personersom väntar på en plats).
Nyinskrivna klarar inte att direkt gå in i distansutbildning.

Utbildningsenheten har noterat att en del sfi elever är
väldigt ensamma och isolerade just nu. Eleverna saknar den
sociala samvaron, att få prata svenska samt sina dagliga
rutiner att gå till Masugnen. Det finns en oro/rädsla kring
covid-19 där den begränsade språkkunskapen lätt kan
skapa onödiga missförstånd.

Det finns ett behov av att kunna få genomföra vissa fysiska
provtillfällen för att kunna betygsätta de elever som måste
bli klara innan sommaren, samt att i viss mån få möjlighet
att kunna genomföra vissa praktiska moment i pågående
yrkesutbildningar.

Inom biblioteksverksamheten så har det läsfrämjande
arbetet inte kunnat prioriteras på grund av Covid-19. Vi ser
attbiblioteken som så många gånger tidigare kan fylla en
viktig funktion och få tydligt uppdrag då många människor
kan behöva utbildning eller fortbildning
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2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr 

2.1 Tillväxtutskottet 

Drift 

Verksamhet 
Nettokostna

d 

Budge
t jan-
april 

Budgetavvikels
e jan-april 

Progno
s helår 

Budge
t helår 

Budgetavvikels
e helår 

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

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

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

Färdtjänst 3,0 2,5 -0,5  7,4 0,0 

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

Utbildningsenheten 7,9 6,5 -1,4  18,7 0,0 

Arbetsmarknadsenhete
n 

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

Caféverksamhet 0,1 0,0 -0,1  0,0 0,0 

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

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

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

Färdtjänsts avvikelse på -0,5 mnkr beror på det nya avtalet som trädde i kraft 1/7-19, detta är 
en direkt upphandling vilket innebar, för länstrafikens del att många av deras entreprenörer i 
länet enbart krävde att få köra charter. Charter innebär att ett fordon har betalt 70% av sitt 
avtalspris när den står still utan att ha några kunder, när sedan fordonet får uppdrag så får 
den resterande 30% av det avtalade priset. I Lindesberg fanns många fordon som inte var 
chartrade i förra avtalet och som i direktupphandlingen istället blev det, därav 
kostnadsökning. På grund av de rådande omständigheterna gällande covid-19 är det svårt att 
avgöra hur resterande månaderna kommer att se ut. Ny riktlinje som trädde i kraft 30/3-20 
var att kapaciteten i fordonen bör reduceras till 50%, vilket medför fler fordon och som i sin 
tur kan skapa ökade kostnader. När vi jämför kostnad och antal färdtjänstresor som utfördes i 
mars 2019/2020 har kostnaden för färdtjänstresorna ökat med 1% och antalet resor minskat 
med 27%. 
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Utbildningsenhetens avvikelse berör generellt minskade intäkter än budgeterat, främst 
gällande svenska för invandrare. Dessa intäkter beror på att det är färre nyanlända, vissa 
återsökande och försörjande i hemmet där kommunen inte är berättigad 
etableringsersättning. Verksamheten skriver för tillfället inte in några nya elever. Under maj 
månad ska verksamheten under en provperiod öppna upp inskrivningar, detta för ett fåtal 
sökande. 

Caféets avvikelse beror på att det inte finns någon budget för verksamheten på grund av 
besparing, dock finns för tillfället lönekostnader samt livsmedelskostnader. Försäljning har 
genererat i viss intäkt men inte så pass att det täcker både lönekostnad samt livsmedel. Dock 
inte i samma utsträckning då cafét är stäng när vuxenutbildningen på grund av Covid-19 
bedrivs via fjärr- och distansundervisning. 
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Investeringar 

Investeringsprojekt Utgift Prognos helår Budget 2020 
Budgetavvikelse 

helår 

Bussangöring 
Brotorpsskolan/Lindbackaskolan 

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

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

Exploatering Frövi 0,7 2,0 17,5 15,5 

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

Frövi bangård 0,0 0,0 13,0 13,0 

Båtramp Lindesberg 0,0 1,0 1,0 0,0 

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

Lindesjön runt 0,0 0,4 0,4 0,0 

Totalt 0,7 9,8 48,3 28,5 

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

Villaområde Lindesberg är överklagat och kommer inte att påbörjas under 2020. 
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 Tillväxtförvaltningen 
Helena Randefelt 
 0581-816 06 
helena.randefelt@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 

Tillväxtutskottet 
 

Genomlysning av tillväxtförvaltningens verksamhetslokaler 

Förslag till beslut 

 

Redovisning av genomlysning av tillväxtförvaltningens verksamhetslokaler 
läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Framtida utmaningar och ekonomiska krav kräver att organisationen arbetar 
mer kostnadseffektivt och att lokaler används på bästa möjliga sätt till lägsta 
kostnad.  
 
Ett effektivt resursutnyttjande leder på sikt till en mer hållbar ekonomi.  
 
Kommunstyrelsen har gett kommundirektören i uppdrag att genomföra en 
genomlysning över alla lokaler som används av kommunens förvaltningar och 
ge förslag på effektivare lokalutnyttjande. 
 
Sammanfattande behov för tillväxtförvaltningen redovisas nedan: 
 
Kulturenheten 
Huvudbiblioteket är slitet och behöver en uppfräschning. Det finns även ett 
behov av bättre lokaler för kulturhistoriska arkivet. Det handlar allra främst 
om säkerhet för materialet utifrån översvämningsrisken, men viktigt är också 
tillväxtutrymme. 
 
Meröppet planeras för biblioteksfilialerna i Storå, Fellingsbro och Frövi. 
 
Näringslivsenheten 
Nybyggda lokaler för kontor och turistbyrå, inga framtida behov är aktuella i 
dagsläget. 
 
Förenings/fritidslokaler 
Fortsatt översyn av nyttjandegraden av föreningslokaler kommer ske under 
2020 och framåt. Förändringar kommer ske kommande år, bland annat ska 
Sandströms avvecklas och verksamheterna som ryms där föreslås gås över till 
andra lokaler. 
 
Tillväxtförvaltningen betalar hyra för Linden. För det avsattes extra medel 
under 2020, men ingen finansiering för lokalhyran 2021 och framåt finns 
budgeterad. 
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Tillväxtförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen delar på 
hyreskostnaden för gymnastiksalen i Fellingsbro (Kvasta 5:13) som sedan den 
15 augusti 2018 är förbjuden att använda med hänvisning till Miljöbalken 
(Dnr KS 2018/78).  
 
Masugnen (vuxenutbildningsenheten och arbetsmarknadsenheten) 
 
Kring Masugnsområdet har ett förändrat lokalbehov uppkommit senaste åren, 
då vi har fler vuxenstuderande och deltagare på arbetsmarknadsenheten. Det 
finns utmaningar med att kunna nyttja lokalerna på ett ändamålsenligt sätt.  
 
Fastigheter i Linde AB har fått i uppdrag att göra en utredning av 
Masugnsområdet, som ska verka som underlag för att kunna ta ställning till 
eventuell ombyggnation. Framförallt finns ett utökat behov av 
undervisningslokaler. Vid förväntad lågkonjunktur kommer förmodligen 
behovet av undervisningslokaler att öka ytterligare på grund av fler 
vuxenstuderande. 
 
Sfi-paviljongen behöver fasas ut då den inte är ändamålsenlig längre. Mer 
aktiviteter sker på Masugnen för eleverna (te.x heltids-sfi) och lokalerna 
räcker inte till varken för lärare eller elever.  
 
Snickeriet och Serviceteamet har även de ett utökat behov av lokaler. Fler 
deltagare vid utökad verksamhet ex. bilpool, städlag skapar ett utökat behov 
av fler omklädningsrum och duschmöjligheter samt toaletter. 
 
En önskan finns om att flytta snickeriet till Masugnsområdet för att kunna 
nyttja resurserna på bästa sätt, men det innebär en stor investering. 
 

Magnus Sjöberg Helena Randefelt 
Förvaltningschef Utvecklingsstrateg 

För åtgärd: 

Kommundirektör 

För kännedom: 

Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2019-09-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §157/19   Dnr: KS 2019/234 

 

Genomlysning över att Lindesbergs kommuns lokaler 

används kostnadseffektivt av kommunens 

förvaltningar  
 

Beslut 

 

Projektdirektiv för Genomlysning över att Lindesbergs 
kommuns lokaler används kostnadseffektivt av kommunens 
förvaltningar daterat den 21 augusti 2019 antas.  

 
Nulägesanalys och framtidanalys ska ha behandlats i nämnd 
senast 31 december 2019  

 
Kommunstyrelsen får en samlad bild presenterad på 
sammanträde i februari 2020. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj 2019 (KS §99/19) att 
ge kommundirektören i uppdrag att genomföra en 
genomlysning över alla lokaler som används av kommunens 
förvaltningar och ge förslag effektivare lokalutnyttjande. 
 
Framtida utmaningar och ekonomiska krav kräver att 
organisationen arbetar mer kostnadseffektivt och att lokaler 
används på bästa möjliga sätt till lägsta kostnad.  
 
Ett effektivt resursutnyttjande leder på sikt till en mer hållbar 
ekonomi.  
 
Kommunen får ökad möjlighet till verksamheter förändringar 
utifrån befolkningens behov samt nationella och regionala krav. 

 

Första syftet med projektet är att minska kommunens totala 
förhyrda lokalytor, med nuvarande verksamheter.  
 
Det andra syftet med projektet är att ta fram 
planeringsförutsättningar framtiden lokalbehov i 
förvaltningarna. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 
Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår kommunstyrelsen besluta: 
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 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2019-09-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Projektdirektiv för Genomlysning över att Lindesbergs 
kommuns lokaler används kostnadseffektivt av kommunens 
förvaltningar daterat den 21 augusti 2019 antas.  

 
Nulägesanalys och framtidanalys ska ha behandlats i nämnd 
senast 31 december 2019  

 
Kommunstyrelsen får en samlad bild presenterad på 
sammanträde i februari 2020 
_____ 

 
För kännedom 

Kommundirektören 
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 Näringslivsenheten 
Wilhelm Magnusson 
 0581-811 39 
wilhelm.magnusson@lindesberg.se 
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Svar på Uppföljande granskning av 

näringslivsverksamheten 2020 

 
Tillväxtsförvaltningen anser att PWC har fångat essensen av 
Lindesbergs kommuns näringslivsarbete och företagsklimat på ett 
bra sätt. Ansvaret för kommunens del av att upprätthålla ett gott 
företagsklimat och utvecklingsarbete ligger inte enbart på 
tillväxförvaltingen utan är ett kommunövergripande ansvar och 
arbete.  

 
Tillväxtförvaltningen vill även understryka att företagsklimatet 
lokalt, i Lindesbergs kommun, påverkas av yttre faktorer, så som 
beslut som fattas på regional och nationell nivå.  

 
Grunden för utveckling och tillväxt sker via företagande, 
entreprenörskap och samarbete mellan aktörer som för varandra 
kan skapa goda förutsättningar för ett gott företagsklimat. 
Kommunen har en tydlig roll, som möjliggörare, i detta arbete. 

 
Företagen utgör basen för vår välfärd. Med det menas att företagen i 
Lindesbergs kommun är jobbskapande och utvecklande. Det sker 
genom att nya företag startas och att befintliga företag växer där 
arbetstillfällen skapas, som i sin tur skapar skatteintäkter åt 
kommunen.    

 
Kommunens arbete bör grunda sig i en förmåga att vara flexibel, 
inbjudande och framåtsyftande. Dialogen mellan kommun och 
företag ska kännetecknas av ömsesidig förståelse, medvetenhet, 
prestigelöshet och god attityd. Detta gäller såväl tjänstepersoner 
som politiker.  

 
Detta ska företagen kunna känna en tillit till, samtidigt som 
företagen behöver ha en grundläggande förståelse för hur den 
kommunala beslutsprocessen ser ut.  Vilka möjligheter som finns 
inom den och inte minst vilka kontaktvägar som kommunen 
tillhandahåller.  

 
Många gånger handlar det om relativt enkla åtgärder som för en 
enskild företagare kan vara helt avgörande för företagets 
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verksamhet. I ett sådant fall behöver den kommunala 
organisationen ha en medvetenhet om vilka konsekvenser som 
exempelvis en avsaknad av återkoppling eller långa 
handläggningstider kan få för företaget. Likväl som företag behöver 
ha en förståelse för att stora investeringar, projekt och processer 
måste undersökas och handläggas innan beslut kan fattas.  

 
Lindesbergs kommun arbetar systematiskt med planering och 
uppföljning inom ramen för ny Styrmodell för ledning och styrning. 
Där sker planering och uppföljning per organisatorisk nivå. Samtliga 
delar sker i det digitala systemet Stratsys för att kunna generera 
kvalitativa och bra rapporter samt för att kunna följa trender över 
tid.  

 
Näringslivsenheten planerar och arbetar operativt med olika frågor 
för att stödja näringslivet i Lindesbergs kommun. För att säkerställa 
ett ännu bättre arbete utifrån kommunstyrelsens ledningsfunktion 
kommer fler strategiska frågor att hamna hos kommunstyrelsen. 
Kommunfullmäktige har även antagit ett utvecklingsmål där 
inriktningen är att samverkan mellan kommun och näringsliv ska 
öka. Genom att flytta den typen av utvecklingsmål från utskottsnivå 
(tillväxtutskottet) till kommunfullmäktigenivå, blir det ett 
kommunövergripande mål där alla förvaltningar och bolag också 
blir involverade i utvecklingen. Planen är att arbetet med 
kommunfullmäktiges utvecklingsmål ska ske i projektform.  
Planering, delrapportering och utvärderingar ska bli tydligare och 
mer strukturerat för att säkerställa att Lindesbergs kommun gör 
den stegförflyttning som önskas. 

 
Utöver detta förhåller sig Lindesbergs kommun till de mätningar 
som kommunen erhåller. Flertalet av dem kommer att följas upp 
inom ramen för kommunfullmäktiges utvecklingsmål genom olika 
indikatorer. Aktuella mätningar att förhålla sig till är bl.a. Svenskt 
Näringslivsranking och SKR:s mätning (Insikt) av 
myndighetsarbetet. Det är av stor vikt att kommunen som helhet 
bidrar med kunskap och förändringsvilja utifrån de ansvarsområden 
som förvaltningar, kommunala bolag och politiken har. Detta arbete 
bör anpassas utifrån de ramar som definierar respektive 
förvaltning/bolags/nämnd/utskotts verksamhet.  

 
Lindesbergs kommuns reaktion på Svenskt Näringslivsranking, plats 
289 av 290, har framkallat ett stort engagemang och framåtanda. 
Det har innefattat en rad olika aktiviteter och åtgärder. Det handlar 
dels om att kommunen på högsta nivå för en bred dialog internt i 
kommunen kopplat till den interna samordningen där det finns en 
vilja att arbeta för en kommungemensam handlingsplan med målet 
att skapa ett bättre företagsklimat i Lindesbergs kommun.  Initiativ 
och energi kan även ses i kommunens näringsliv där företag 
tillsammans arbetar för att bidra till ett bättre företagsklimat. 
Kommunen har på olika sätt bemött önskemål från näringslivet, inte 
minst kopplat till en bredare dialog.  
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Den löpande utvärderingen av arbetet i Samhällsbyggnadsförbundet-
och Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen sker framförallt genom 
nöjd-kund index (NKI) varje år. Utifrån tidigare mätningar har 
Samhällsbyggnadsförbundet och Samhällsbyggnadsförvaltningens 
gemensamma servicecenter utökat sin tillgänglighet för kunderna. 
Syftet är att avlasta handläggare för att kunna effektivisera arbetet och 
hålla nere handläggningstider, ge snabba svar och omhänderta enklare 
frågor. På Stadsbyggnadskontoret pågår även ”projekt kundfokus” med 
syfte att identifiera vad kunder förväntar sig av exempelvis 
bygglovsprocessen. Arbetet vilar på enkätundersökningar och 
djupintervjuer med såväl företag som privatpersoner och har 
resulterat i en handlingsplan med åtgärder 
  
Under 2020 kommer även förbundet och förvaltningens 
arbetsområden att integreras på medlemskommunernas hemsidor för 
att underlätta för medborgarna och besökare i kommunen att hitta all 
kommunal information på en och samma plats. 
 
Det finns även anledning att lyfta samverkan mellan de kommunala 
aktörerna via kommunens företags-LOTS och den 
kommunservicegrupp som inte bara ökar samverkan och ”vi-känslan” i 
den kommunala strukturen utan även erbjuder företagare en 
koordinerad och samlad bedömning av myndighetsperspektivet vid 
exempelvis etableringsförfrågningar. Ett nytt forum har tillskapats där 
berörda funktioner inom kommunen träffas löpande för samordning av 
bland annat etableringsförfrågningar.  
 
PWC pekar på behovet och efterfrågan av information och återkoppling 
som företagen efterfrågar i olika mätningar. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen genomför exempelvis årliga 
informationsträffar för livsmedelsföretag och har skapat en 
bygglovsfilm, som beskriver hur bygglovsprocessen går till. Ett 
ytterligare led i utvecklingsarbetet är även ökad digitaliseringen av 
bygglovsprocessen via inrättade e-tjänster och smidigare kontakter för 
hantering av bygglovsärenden.  
 
Näringslivsenheten jobbar även för att företagsfrukostarna i större 
utsträckning vara anpassade mot företagens informationsbehov. Under 
2019 har Näringslivsenheten tillsammans med föreningar i kommunen 
startat upp fyra servicepunkter för att öka samarbetet och utveckling 
på landsbygden.   

 
Samarbetet i Business region Örebro (BRO) är kopplat bland annat till 
nyetableringar och regionövergripande frågor. Det gemensamma 
arbetet i BRO är inte bara viktigt utifrån en regional samordning utan 
även ifråga om att använda varandras nätverk och kunskap för att 
möjliggöra utveckling lokalt och regionalt. Lindesbergs kommun och 
BRO samarbetar målinriktat för att möjliggöra en större etablering i 
Lindesbergs kommun. Etableringen kommer att skapa arbetstillfällen.   
 
Utöver detta samordnar och analyserar även BRO olika mätningar 
kopplat till hur företag upplever företagsklimatet i regionen och på 
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lokal nivå. Mätningarna är värdefulla för regionen och Lindesbergs 
kommun kopplat till förbättringsarbetet med företagsklimat.  
 
PWC hänvisar i sin rapport att Lindesbergs kommun enligt angivna 
mätningar har ett förbättringsarbete att genomföra kopplat till 
företagsklimatet i kommunen. Ovan nämnda åtgärder och 
förhållningssätt är en reaktion på resultatet som kräver samordning 
och ett långsiktigt arbete.  
 
Näringslivsenheten och kommunkansliet har även fyllt tidigare 
vakanser med kommunikatör, näringslivsutvecklare och 
infrastrukturansvarig. Detta förbättrar möjligheterna att koordinera 
och arbeta mer framåtsyftande med näringslivsfrågor.  
 
Utifrån PWC:s bedömning att kommunstyrelsen inte fullt ut 
säkerställer att kommunen bedriver en verksamhet mot näringslivet, 
med fokus på tillväxt och utveckling, samt att näringslivsfrågorna är ett 
kommungemensamt ansvar, så anser vi att en övergripande 
handlingsplan för kommunens gemensamma näringslivsarbete bör tas 
fram.   
  

Vi anser att det i Lindesbergs kommun finns en god grund, stort 
engagemang och fortsatt goda förutsättningar för att skapa ett gott 
företagsklimat.  

 

Wilhelm Magnusson 
Näringslivschef 
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Revisionsrapport ”Uppföljande granskning av näringslivsverksamheten” 
År 2015 genomförde revisorerna i Lindesberg en granskning av kommunens näringslivs-
verksamhet. Detta bland annat mot bakgrund av att mätningar och jämförelser av före-tags-
klimat visade på negativa resultat för kommunen. Granskningen som genomfördes år 2015 
påvisade brister rörande bemötandefrågor inom myndighetsutövning, handlägg-ningstider 
och kunskap om resultat och effekter av det då gällande utvecklingsprogrammet. Revisorerna 
lämnade ett antal rekommendationer för att komma till rätta med bristerna. 
 
Revisorernar har beslutat att genomföra en uppföljande granskning som syftar till att be-
döma om kommunstyrelsen säkerställt att revisorernas synpunkter till följd av genomförd 
granskning har hanterats av berörda nämnder. 
 
Efter genomförd granskning bedömer vi att kommunstyrelsen inte i tillräcklig utsträckning 
har säkerställt att revisorernas synpunkter till följd av tidigare granskning har hanterats av 
berörda nämnder.  
 
Vi bedömer att näringslivsarbetet i kommunen fortsatt är i stort behov av utveckling. Därtill 
bedömer vi att det är otillfredsställande att kommunstyrelsen inte agerat i högre utsträckning 
med tanke på den tidigare granskningen från 2015 och den låga nivå i rankingen av det lokala 
företagsklimatet som Lindesbergs kommun haft i över 10 år. 
 
Vår rekommendation kvarstår att kommunstyrelsen bör skaffa sig tillräcklig kunskap om re-
sultat och effekter av kommunens genomförda insatser. Lindesbergs kommun har de senaste 
10 åren legat mycket lågt i Svenskt näringslivs ranking. Under hösten nådde kommunen den 
lägsta placeringen under denna period, som den kommun som enligt ran-kingen har näst 
sämst näringslivsklimat i landet. 
 
Bedömningarna i sin helhet har sammanfattats i en revisionsrapport som behandlats och 
godkänts av revisorerna vid sammanträdet 2020-02-27. 
 
Revisorerna har beslutat att överlämna rapporten till kommunstyrelsen med önskan om 
skriftligt svar senast 21 maj med kommentarer till granskningen om vilka åtgärder nämnden 
planerar att vidta. Svaret skall ställas till revisorerna samt PwC, Tobias Bjöörn, Box 885, 721 
23 Västerås. 
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Sammanfattning 

År 2015 genomförde revisorerna i Lindesberg en granskning av kommunens näringslivs-

verksamhet. Granskningen påvisade brister rörande bemötandefrågor inom myndighets-

utövning, handläggningstider och kunskap om resultat och effekter av det då gällande 

utvecklingsprogrammet. PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lindes-

bergs kommun genomfört en uppföljning av granskningen som genomfördes år 2015. 

Den uppföljande granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt att 

revisorernas synpunkter till följd av genomförd granskning har hanterats av berörda 

nämnder. 

Efter genomförd granskning bedömer vi att kommunstyrelsen inte i tillräcklig utsträckning 

har säkerställt att revisorernas synpunkter till följd av tidigare granskning har hanterats av 

berörda nämnder. Vi bedömer att näringslivsarbetet i kommunen fortsatt är i stort behov 

av utveckling. Därtill bedömer vi att det är otillfredsställande att kommunstyrelsen inte 

agerat i högre utsträckning med tanke på den tidigare granskningen från 2015 och den 

låga nivå i rankingen av det lokala företagsklimatet som Lindesbergs kommun haft i över 

10 år. 

Vår rekommendation kvarstår att kommunstyrelsen bör skaffa sig tillräcklig kunskap om 

resultat och effekter av kommunens genomförda insatser. Lindesbergs kommun har de 

senaste 10 åren legat mycket lågt i Svenskt näringslivs ranking. Under hösten nådde 

kommunen den lägsta placeringen under denna period, som den kommun som enligt ran-

kingen har näst sämst näringslivsklimat i landet.  

Vår bedömning bygger på nedanstående iakttagelser: 

Vi bedömer att granskningen i huvudsak togs emot väl av kommunstyrelsen som delade 

den problembeskrivning som granskningen gav. När det gäller de konkreta rekommendat-

ioner som lämnades i granskningen noterar vi att förändringar i sättet att styra och följa 

upp verksamheten anfördes från kommunstyrelsens sida. Dessa förändringar, en över-

gång till Stratsys, menade styrelsen skulle motsvara rekommendationerna rörande över-

gripande strategidokument inom näringslivsområdet, samt skulle underlätta framtida upp-

följning och utvärdering av arbetet. Kommunstyrelsen fattade vidare ett beslut om upp-

drag för kommunchefen. Uppdraget att ta fram en övergripande strategi för kommunens 

näringslivsarbete har emellertid inte genomförts.  

I vår uppföljande granskning framkommer att åtgärder har vidtagits inom flertalet områden 

för att förbättra förutsättningarna för det lokala näringslivet, däribland justeringar av över-

siktsplanen, förbättrad kollektivtrafik, tillhandahållande av industritomter och ett utökat 

bostadsbyggande. Det framkommer dock att den externa kommunikationen samt uppfölj-

ningen och utvärderingen av de enskilda insatserna behöver förbättras.  
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 Inledning 
1.1. Bakgrund 

När revisionens rapporter överlämnas påtalas bland annat behov av åtgärder och reviso-

rerna önskar svar på granskningsrapporten. En viktig del i revisorernas arbete är att följa 

upp granskningar som tidigare genomförts.  

År 2015 genomförde revisorerna i Lindesberg en granskning av kommunens näringslivs-

verksamhet. Detta bland annat mot bakgrund av att mätningar och jämförelser av före-

tagsklimat visade på negativa resultat för kommunen. Granskningen som genomfördes år 

2015 påvisade brister rörande bemötandefrågor inom myndighetsutövning, handlägg-

ningstider och kunskap om resultat och effekter av det då gällande utvecklingsprogram-

met. Revisorerna lämnade ett antal rekommendationer för att komma till rätta med bris-

terna.  

I den senaste rankingen av företagsklimat i landets kommuner placerade sig Lindesbergs 

kommun på plats 289 av 290 kommuner, vilket aktualiserar behovet av att dels följa upp 

2015 års granskning, dels få en beskrivning av näringslivsverksamhetens nuläge.  

I relation till ovanstående har revisorerna utifrån sin risk- och väsentlighetsanalys beslutat 

att genomföra en uppföljande granskning av kommunens näringslivsverksamhet. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt att revisorernas syn-

punkter till följd av genomförd granskning har hanterats av berörda nämnder. 

För att besvara syftet ingår följande delar i granskningen: 

• Hur togs granskningens resultat/synpunkter emot av kommunstyrelsen? 

• Har åtgärder vidtagits för att komma tillrätta med de brister som identifierades i ti-

digare granskning? 

• Vilka orsaker finns till att beslutade åtgärder eventuellt inte har vidtagits? 

• Hur fungerar kommunens näringslivsverksamhet 2019? 

1.3. Revisionskriterier 

Följande revisionskriterier (bedömningsgrunder) utgör grunden för revisionens analyser, 

slutsatser och bedömningar: 

• Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 

• Tidigare granskning av näringslivsarbetet (2015) 

• Kommunens styrdokument 
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1.4. Avgränsning 

Granskningen avgränsas till att omfatta uppföljning av granskningen av näringslivsverk-

samheten som genomfördes 2015. Kommunstyrelsen är granskningens revisionsobjekt. 

En beskrivning av hur näringslivsarbetet bedrivs idag ingår också i granskningen. 

1.5. Metod 

Granskningen har genomförts genom intervjuer, analys av missivsvar, dokumentstudier 

(se bilaga 1 för fullständig dokumentförteckning) samt fördjupning avseende kommunens 

rankingresultat i mätningar av företagsklimat.  

Följande funktioner har intervjuats: 

• Kommunstyrelsens ordförande 

• Kommunstyrelsens vice ordförande 

• Förvaltningschef, tillväxtförvaltningen 

• Näringslivschef, näringslivsenheten, tillväxtförvaltningen 

• Näringslivsutvecklare, näringslivsenheten, tillväxtförvaltningen 

Rapporten har kvalitetssäkrats enligt PwC:s rutiner för kvalitetssäkring och ett utkast av 

rapporten har överlämnats för saklighetskontroll till de som har ingått i granskningen.   
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 Organisation 
I reglementet för kommunstyrelsen, som gäller sedan den första januari 2015, framgår att 

det i styrelsens ledningsfunktion ingår att leda och samordna bland annat mark- och bo-

stadspolitiken, tillse att en tillfredställande markberedskap upprätthålls samt att bostads-

försörjningen och samhällsbyggandet främjas. I styrelsens uppdrag ingår även att leda 

och samordna utvecklingen av brukarinflytande. 

Kommunstyrelsen har två utskott, utskottet för stöd och strategi samt tillväxtutskottet. Till-

växtutskottet, vars ordförande är kommunstyrelsens ordförande, ansvarar för vuxenut-

bildning, arbetsmarknad, kommunala kultur- och fritidsverksamheten, näringslivsutveckl-

ing och turism. Utskottet ansvarar även för bland annat konsumentrådgivning, lands-

bygdsutveckling, mark och exploatering samt infrastruktur. Kommunstyrelsen har även 

delegerat beslut utifrån sitt ansvar som arbetslöshetsnämnd till tillväxtutskottet.   

Kopplad till kommunstyrelsens tillväxtutskott finns kommunstyrelseberedningen för lokal 

utveckling. Syftet är enligt arbetsordningen, antagen 2015-02-01, att arbeta för ökad sam-

verkan med näringsliv, ideella organisationer och offentlig sektor för den loka utveckling 

och därmed uppnå synergieffekter mellan kommunens utvecklingsstrategi, lokala utveckl-

ingsplaner och olika stödformer för landsbygden. Även ärenden som är kopplade till de 

medel som finns för landsbygdsutveckling bereds. 

Tillväxtförvaltningen 

Det är tillväxtförvaltningen som utför de beslut/uppdrag som tillväxtutskottet har fattat. 

Tillväxtförvaltningen består av fyra enheter: kulturenheten, arbetsmarknadsenheten, vux-

enutbildningen och näringslivsenheten.  

Näringslivsenheten ansvarar för frågor rörande näringslivsutveckling, turism, konsument-

rådgivning, föreningsbidrag, landsbygdsutveckling, mark och exploatering samt infrastruk-

tur. 
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 Granskningsresultat 
3.1. Tidigare granskning 

Hur togs granskningens resultat/synpunkter emot av kommunstyrelsen? 

3.1.1. Iakttagelser 

Granskningen av kommunens näringslivsarbete som genomfördes 2015 visade på brister 

avseende bemötandefrågor inom myndighetsutövning och handläggningstider samt bris-

tande kunskap om resultat och effekter av det då gällande utvecklingsprogrammet. I sitt 

missiv, daterat 2015-10-14, efterfrågade revisorerna svar från kommunstyrelsen om vilka 

åtgärder styrelsen planerat att vidta med anledning av de identifierade bristerna. I missi-

vet uppmanades kommunstyrelsen även att uppdra åt tillväxtutskottet att låta genomföra 

en utvärdering av det utvecklingsprogram som utgjort stommen i de senaste årens nä-

ringslivsarbete samt att ta fram en strategi eller handlingsplan för kommande års arbete. 

Av kommunstyrelsens yttrande, daterat 2015-12-15, framgår att granskningen beskriver 

kommunens näringslivsarbete och företagsklimat på ett bra och rättvisande sätt. Vidare 

framhålls att det skett en strategisk utveckling av kommunens uppföljningsprocess av mål 

och indikatorer sedan de styrdokument som analyserades i granskningen togs fram. Det 

framhålls att implementeringen av Stratsys anses ersätta utvecklingsprogrammet som 

tjänat ut sin roll varför näringslivsenheten rekommenderar kommunstyrelsen att avveckla 

det vid utgången av 2015. Genom Stratsys redovisas information om verksamhet, 

måluppfyllelse och effekter två gånger per år varpå näringslivsenheten anser att någon 

särskild uppföljning av utvecklingsprogrammet inte är nödvändig. 

I samband med att yttrandet antogs beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt kommun-

chefen att arbeta fram en övergripande strategi för kommunens näringslivsarbete, som 

ska gälla från 2017. 

3.2. Hantering av identifierade brister 

Har åtgärder vidtagits för att komma tillrätta med de brister som identifierades i tidigare 
granskning? 

Vilka orsaker finns till att beslutade åtgärder eventuellt inte har vidtagits? 

3.2.1. Iakttagelser 

I intervju med kommunstyrelsens presidium samt företrädare för tillväxtförvaltningen 

framkommer att kommunstyrelsens beslut att låta ta fram en övergripande näringslivsstra-

tegi inte har genomförts. Näringslivsarbetet har istället utgått från kommunfullmäktiges 

”Utvecklingsstrategi vision 2025” och kommunens ”Besöksplan”. Vidare framkommer att 

chefspositionen inom näringslivsenheten har varit vakant under en längre period vilket 

enligt respondenterna har påverkat kommunens näringslivsarbete negativt. Det framhålls 

även att styr- och ledningssystemet Stratsys var relativt nytt i kommunen och inte funge-

rade ändamålsenligt vid tidpunkten för granskningen. Sedan dess har kommunens styr-

modell reviderats vid två tillfällen, dels i september 2017 och dels i februari 2019 då 

kommunfullmäktige beslutade om den nuvarande styrmodellen. Det beslutades att den 
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nya styrmodellen skulle införas successivt under 2019 och börja gälla fullt ut från och med 

2020. 

I dokumentet ”Styrmodell för ledning och styrning”, som beskriver den nya styrmodellen, 

anges att styrning och ledning inom kommunen ska baseras på tillit och inte leda till 

ökade krav på detaljerad planering och uppföljning av verksamheterna. Planering och 

uppföljning av mer operativ karaktär ska hanteras inom verksamheten utan krav på 

dokumentation. Det framgår att det övergripande syftet med den nya styrmodellen är att 

visa en gemensam struktur och gemensamma arbetssätt för styrning och ledning av 

kommunen och dess verksamheter. I samband med implementeringen av den nya styr-

modellen har kommunen genomfört ett arbete med att ta fram nya fullmäktigemål samt 

nya nämndmål som ska gälla från och med 2020 då kommunens utvecklingsstrategi 

sträcker sig till och med 2019.  

I intervju med kommunstyrelsens presidium framkommer att åtgärder vidtagits inom olika 

områden för att förbättra förutsättningarna för det lokala näringslivet, däribland justeringar 

av översiktsplanen, förbättrad kollektivtrafik, tillhandahållande av industritomter och ett 

utökat bostadsbyggande. Vidare framkommer att kommunstyrelsen sedan 2015 har ut-

vecklat olika former av dialogmöten där de möter företagare och diskuterar utvecklingen i 

Lindesberg. Det uppges även att handläggningstiden avseende bygglov har förkortats, 

men att verksamheten fortfarande har utmaningar vad gäller hög personalomsättning vil-

ket över tid påverkar både handläggningstiden och servicen negativt.  

3.3. Kommunens nuvarande näringslivsarbete 

Hur fungerar kommunens näringslivsverksamhet 2019? 

3.3.1. Iakttagelser 

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2016 om en ny Vision 2025, Utvecklingsstrategi 

2017–2019, där kommunens långsiktiga inriktning anges: "Lindesbergs kommun ska ge-

nom nydanande insatser, byggda på tradition och erfarenhet, vara det naturliga valet för 

näringsliv och boende i Bergslagen och angränsande delar av Mälardalen. Lindesberg - 

Bergslagens själ". Kommunfullmäktige har i utvecklingsstrategin 2017-2019 antagit tio 

inriktningsmål som syftar till att förverkliga visionen. Inriktningsmålen är fördelade till 

nämnderna som bryter ned målen till nämndmål. Verksamheterna inom nämndens för-

valtning bryter vid behov ner nämndernas mål till verksamhetsmål och kopplar aktiviteter 

till målen. Kopplat till aktiviteterna anges målvärden för att kunna bedöma måluppfyllel-

sen.  

Utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål har kommunstyrelsen antagit 13 nämndmål för 

tillväxt 2019. Av dokumentet ”Nämndernas Mål och budget 2019 Vp 2020-2021” framgår 

bland annat följande mål för tillväxt som har en koppling till näringslivsarbetet:  

• Medborgarna upplever ett gott bemötande, tydlighet och tillgänglighet i kontakter 

med Tillväxtförvaltningens verksamheter. 

• Tillväxtförvaltningen verkar för att skapa mötesplatser för näringslivet i Lindes-

bergs kommun. 
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• Tillväxtförvaltningen verkar för att erbjuda våra besökare en innehållsrik vistelse i 

Lindesbergs kommun 

• Tillväxtförvaltningen verkar för en attraktiv livsmiljö där kommuninvånarna är del-

aktiga och kan påverka sitt närsamhälle i form av lokalutveckling. 

• Tillväxtförvaltningen erbjuder yrkesutbildningar utifrån arbetsmarknadens behov. 

Till varje mål finns en eller flera indikatorer angivna, exempelvis antal nystartade företag 

per 1000 invånare och företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs ranking. För flertalet indi-

katorerna saknas angivna målvärden.  

I ”Nämndernas verksamhetsberättelse januari till augusti 2019” framkommer att kommu-

nens e-tjänsteportal lanserade i juni 2019. Arbetet uppges ha varit omfattande men 

syftar till att i ett längre perspektiv skapa större möjligheter för kommunens medbor-

gare och förhoppningsvis förkorta vissa handläggningstider. Vidare framkommer att 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har en ny tydligare prioritering av bygglovsären-

den vilket har resulterat i aningen längre handläggningstider på bygglov, men att hand-

läggningstiden fortsatt är låg (4,8 veckor) och bättre än målvärdet (5 veckor). Det framgår 

också att Samhällsbyggnad Bergslagen har ett gemensamt servicecenter för att öka till-

gängligheten för kunderna, men att samarbetet mellan förbund och förvaltning behöver 

utvecklas och förbättras. Av verksamhetsberättelsen framgår också att nämndens mål för 

kundnöjdhet inte nås. Som utvecklingsåtgärder anges bland annat ökad tillgänglighet, 

bättre information och ökat kundfokus. 

Vidare framkommer att tillväxtförvaltningen under det första halvåret av 2019 har präg-

lats av förändringsarbete. Det anges att enheterna, precis som de andra verksamheterna 

i kommunen, har arbetat med att definiera sina grunduppdrag utifrån den nya styrmo-

dellen. Det anges även att samarbetet mellan förvaltningen och samhällsbyggnads-

nämnden Bergslagen måste fortsätta att utvecklas för att kunna vara en kommun med 

ett gott näringslivsklimat. Majoriteten av målen för tillväxt följs upp per helår och därför 

framgår inget utfall för målen efter det första halvåret i verksamhetsberättelsen. 

I intervju beskrivs näringslivsenheten ha sett över sin verksamhet och bland annat kartlagt 

samtliga pågående projekt, men saknar för tillfället en verksamhetsplan för 2020. Vidare 

framkommer att samverkan mellan näringslivsenheten och övriga verksamheter som ar-

betar med myndighetsutövning har förbättrats. Numera genomförs delar av arbetet i pro-

jektform kring gemensamma utmaningar vilket ska bidra till ett bättre samarbete mellan 

olika professioner. Som exempel nämns att det har utvecklats en ny mötesstruktur kring 

mark- och exploateringsfrågor. Det framhålls också att det pågår ett arbete för att skapa 

”en väg in” i kommunen vilket ska underlätta för enskilda arbetstagare och företag. Därut-

över uttrycks ett stort behov av att renodla uppdraget och de uppgifterna som åligger nä-

ringslivsenheten. Detta för att skapa en mer effektivt näringslivsutveckling och förbättra 

relationerna mellan näringslivsenheten och andra förvaltningar i kommunen. 

I intervju framhålls även att kommunen har flertalet goda samarbeten med det lokala nä-

ringslivet sedan flera år tillbaka. Som exempel nämns att en ny industriteknisk vuxenut-

bildning har startat upp på grund av ett mångårigt samarbete inom ramen för vuxenutbild-
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ningens Kompetensråd. Samtidigt framhålls att samverkan med det lokala näringslivet 

behöver förbättras ytterligare och att näringslivsenheten arbetar aktivt med detta. Som 

exempel nämns att man har etablerat fyra specifika mötesplatser (servicepunkter) på 

olika orter i kommunen för att få ett tätare samarbete mellan kommunen och olika aktörer. 

Näringslivsenheten sänder även ut ett nyhetsbrev per mail till företag, politiker och tjäns-

temän som är intresserade av kommunens näringslivsarbete.  

I intervju med kommunstyrelsens presidium framkommer att uppföljningen och utvärde-

ringen av de enskilda insatserna som genomförs kan förstärkas för att säkerställa att 

kommunen gör rätt saker. Det framhålls också att kommunen måste förbättra sitt externa 

kommunikationsarbete och påvisa vilka insatser som görs för att förbättra det lokala före-

tagsklimatet.  

Sveriges kommuner och regioners servicemätning Insikt1 

I SRK:s undersökning som genomfördes 20182 deltog sammanlagt 171 kommuner. I den 

samlade NKI-mätningen för samtliga myndighetsområden var det genomsnittliga resulta-

tet i landet 72. Lindesbergs kommun fick ett resultat på 70 och därmed hamnade på plats 

127 av de 171 kommuner som deltog i hela landet. Resultatet är fyra poäng bättre än 

2017 men något sämre än resultatet 2015 (73 poäng) och 2016 (72 poäng), vilket ses i 

diagrammet nedan som visar kommunens utveckling över tid. Diagrammet visar även att 

bygglov är det myndighetsområde där kommunen fått lägst poäng de senaste fem åren. 

Diagram 1: Nöjd-kund-index, 2014-20183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Insikt är Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) servicemätning av kommuners myndighetsutövning och är tänkt att 

fungera som ett verktyg för kommuner i arbetet med att skapa ett bättre företagsklimat. SKR genomför undersökningen 

med hjälp av enkäter som enkäter som skickas till kunder (företagare, privatpersoner med flera) som haft ett avslutat myn-

dighetsärende med kommunen under mätåret. Undersökningen är upplagd enligt analysmodellen Nöjd-Kund-Index och 

värderar resultaten på en skala mellan 0 till 100, där 0 är det lägsta värdet och 100 är det högsta värdet. I undersökningen 

ingår myndighetsområdena brandtillsyn, bygglov, markupplåtelser, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Under-

sökningen utgår från följande faktorer: tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. 

2 Resultaten för 2019 års mätning kommer att offentliggöras den 22 april 2020. 
3 Summan 0 i diagrammet innebär att det saknas ett värde för det specifika året. För myndighetsområdet ”serveringstill-
stånd” saknas värden för samtliga år och området är därför exkluderat från diagrammet.  
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Svenskt Näringslivs företagsranking4 

I 2019 års ranking hamnade Lindesbergs kommun på plats 289 av 290 kommuner, vilket 

innebär att kommunen tappade 20 placeringar jämfört med 2017. Den kommun som 

hamnar högst på rankingen av kommunerna i Region Örebro län är Lekebergs kommun 

som hamnar på plats 21. I tabellen nedan ses kommunens utveckling i Svenskt Närings-

livs ranking över tio år.  

Tabell 1: Resultat för Lindesbergs kommun, lokalt företagsklimat, 2009-2019 

Årtal 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Resultat 
 

269 

 

264 

 

274 

 

278 

 

279 

 

279 

 

260 

 

225 

 

238 

 

269 

 

289 

Vartannat år innefattar undersökningen även förtroendevalda politikers attityder till före-

tagsklimatet. Resultatet från 2019 års enkät visar att åsikterna om Lindesbergs företags-

klimat skiljer sig åt mellan företagarna och politikerna (se bild 2 i bilaga 2). Företagarna 

ger Lindesbergs kommun ett sammanfattande betyg på 2,76, på en skala mellan 1-6 där 

6 är bäst, medan politikerna ger kommunen det sammanfattande betyget 4,14.  

En nedbrytning av enkätresultatet från 2019 visar att kommunen har försämrat sina posit-

ioner inom samtliga enkätområden. De områden som har försämrats mest är skolans atti-

tyder till företagande, sammanfattande omdöme, kommunpolitikernas attityder till företa-

gande, konkurrens från kommunen samt vägnät, tåg- och flyg (se bild 3 i bilaga 2). Vidare 

framgår att kommunen har förbättrat sin placering i två av sex delrankingar som baseras 

på statistik från SCB och UC (se bild 4 i bilaga 2). De förbättrade faktorerna är entrepre-

nader5 och kommunalskatt6.  

I intervju framkommer att näringslivschefen har redogjort för rankingresultaten från både 

Svenskt Näringsliv och SKR i olika sammanhang, däribland fördrag för kommunstyrelsen, 

tillväxtutskottet, handelskammaren Bergslagen samt branschrådet för tillverkande industri. 

Efter redogörelsen beslutade kommunstyrelsen att införa information om kommunens 

näringslivsarbete som en stående informationspunkt på styrelsens möten samt att politi-

kerna ska genomgå en utbildning som handlar om vad det innebär att vara en företags-

vänlig kommun.  

 

 

 

4 Svenskt Näringsliv sammanställer sedan 2001 en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med 

rankingen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag. Enkäten innehåller frågor inom nio 

områden, däribland attityder till företagande, kommunens dialog och information, kommunens myndighetsutövning samt 

kompetensförsörjning och infrastruktur. 2019 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från 30 627 företagare. I 

den sista tredjedelen väger Svenskt Näringsliv även in statistiska faktorer från Sveriges statistiska centralbyrå (SCB) och 

UC.  

5 Entreprenader visar andelen av den kommunala verksamheten som köps in från privata företag, föreningar och stiftelser i 
förhållande till den totala kostnaden för kommunens verksamhet. Genom att kommuner köper varor och tjänster av företa-
gen undviks osund konkurrens från kommunen och näringslivet stärks. 

6 Den skattesats som används i Svenskt Näringslivs ranking är kommunal- och landstingsskatt. 
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Sammanfattande bedömning 
Denna uppföljande granskning syftar till att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt att 

revisorernas synpunkter till följd av genomförd granskning har hanterats av berörda 

nämnder, utifrån nedanstående: 

• Hur togs granskningens resultat/synpunkter emot av kommunstyrelsen? 

• Har åtgärder vidtagits för att komma tillrätta med de brister som identifierades i 

tidigare granskning? 

• Vilka orsaker finns till att beslutade åtgärder eventuellt inte har vidtagits? 

• Hur fungerar kommunens näringslivsverksamhet 2019? 

Efter genomförd granskning bedömer vi att kommunstyrelsen inte i tillräcklig utsträckning 

har säkerställt att revisorernas synpunkter till följd av tidigare granskning har hanterats av 

berörda nämnder. Vi bedömer att näringslivsarbetet i kommunen fortsatt är i stort behov 

av utveckling. Därtill bedömer vi att det är otillfredsställande att kommunstyrelsen inte 

agerat i högre utsträckning med tanke på den tidigare granskningen från 2015 och den 

låga nivå i rankingen av det lokala företagsklimatet som Lindesbergs kommun haft i över 

10 år. 

Vår rekommendation kvarstår att kommunstyrelsen bör skaffa sig tillräcklig kunskap om 

resultat och effekter av kommunens genomförda insatser kvarstår. Lindesbergs kommun 

har de senaste 10 åren legat mycket lågt i Svenskt näringslivs ranking. Under hösten 

nådde kommunen den lägsta placeringen under denna period, som den kommun som 

enligt rankingen har näst sämst näringslivsklimat i landet.  

Vår bedömning bygger på nedanstående iakttagelser: 

Vi bedömer att granskningen i huvudsak togs emot väl av kommunstyrelsen som delade 

den problembeskrivning som granskningen gav. När det gäller de konkreta rekommendat-

ioner som lämnades i granskningen noterar vi att förändringar i sättet att styra och följa 

upp verksamheten anfördes från kommunstyrelsens sida. Dessa förändringar, en över-

gång till Stratsys, menade styrelsen skulle motsvara rekommendationerna rörande över-

gripande strategidokument inom näringslivsområdet, samt skulle underlätta framtida upp-

följning och utvärdering av arbetet. Kommunstyrelsen fattade vidare ett beslut om upp-

drag för kommunchefen. Uppdraget att ta fram en övergripande strategi för kommunens 

näringslivsarbete har inte genomförts.  

I granskningen framkommer att åtgärder har vidtagits inom flertalet områden för att för-

bättra förutsättningarna för det lokala näringslivet, däribland justeringar av översiktspla-

nen, förbättrad kollektivtrafik, tillhandahållande av industritomter och ett utökat bostads-

byggande. Det framkommer dock att den externa kommunikationen samt uppföljningen 

och utvärderingen av de enskilda insatserna behöver förbättras.  
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Bilaga 1 – Dokumentförteckning 
 

Arbetsordning för kommunstyrelsens beredning för lokal utveckling, antagen av KS § 

26/2015. Gäller från och med 2015-02-01. 

Besöksplan Lindesberg, fastställt av kommunstyrelsen 2016-11-29 § 219/2016, gäller till 

och med 2020-12-31. 

Delårsrapport januari-augusti 2019. Dnr: KS 2019-267-10. 

Kommunstyrelsens reglemente, antaget av KF § 236/2014 och gäller från och med 2015-

01-01. 

Lokalt företagsklimat, ranking 2019, Svenskt Näringsliv, september 2019. 

Nämndernas mål och budget 2019 Vp 2020-2021 Tillväxt. Dnr: KS 2018/148-11. 

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-augusti 2019 tillväxtförvaltningen. Dnr: KS 

2019-267-6. 

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-augusti 2019. Dnr: KS 2019-267-9. 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 25 februari 2019, §1/19 Dnr: KS 

2017/335, Styrmodell för ledning och styrning. 

Revisionsrapport, Granskning av näringslivsverksamheten, Lindesbergs kommun 2015. 

Styrmodell för ledning och styrning, fastställt av kommunfullmäktige 2019-01-28, doku-

mentet gäller till och med 2024. 

Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2017-2019, Version 2016-04-27, Fastställt av: Kom-

munfullmäktige KF § 74 2016-05-24, gäller till och med 2019. 

Verksamhetsplan 2020 Tillväxt, Dnr: KS 2019-138-29. 

Öppna jämförelse företagsklimat (insikt), SKR 2018. 
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Bilaga 2 – Svenskt Näringslivs 
företagsranking 2019 
 

Bild 1: Sammanfattande omdöme av företagsklimatet 2002-2019, Sverige kontra Lindesbergs kommun (skala 

1-6 där 6 är bäst) 

 

Bild 2: Sammanfattande omdöme av företagsklimatet, Lindesbergs kommun 2002-2019, företagare kontra 

politiker (skala 1-6 där 6 är bäst) 
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Bild 3: Ranking enkätsvaren, Lindesbergs kommun 2002-2019 med fokus 2019 

 

Bild 4: Ranking statistik från SCB och UC, Lindesbergs kommun 2002-2019 
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Tobias Bjöörn, uppdragsledare  Henrik Fagerlind, projektledare 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på upp-

drag av revisorerna i Lindesbergs kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av pro-

jektplan från den 21 oktober 2019. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av 

och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 
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Tillväxtutskottet 
 
  

Byggnadspris 2020 

 
Förslag till beslut 

Tillväxtutskottet utser en mottagare av 2020 års byggnadspris.  
 
Ärendebeskrivning 

Lindesbergs kommuns byggnadspris delas ut årligen. Pristagaren utses av en jury 
som består av tillväxtutskottet tillsammans med kommunens stadsarkitekt. Enligt 
reglemente för Lindesbergs kommuns byggnadspris delas det ut som 
uppmuntran för insatser i bevarandet av historisk värdefull byggnadskultur i 
kommunen samt till de som förnyat kommunens moderna kulturarv genom 
uppförandet av ett modernt byggnadsverk.  

Priset ska utdelas till fastighetsägare eller byggherre i Lindesbergs kommun som 
omsorgsfullt restaurerar byggnader till sitt ursprungliga skick eller nybyggnation 
som genom god arkitektur samspelar med den befintliga miljön. Den årliga 
prissumman uppgår till 10 000 kr. Byggnadspriset delas enligt reglementet ut på 
Nationaldagen 6 juni.  
 

Magnus Sjöberg Kristina Öster 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Kulturchef 

Bilagor: 

Sammanställning av förslag och ansökningar 
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Pris och stipendier 2020 

 

Byggnadspris 

Vi har fått in fyra nomineringar till Byggnadspris.  

 

Nominerar:  

Nominerade Fastighetsägare:  

Nominerad fastighet:  

Motivering:   har flyttat ett 1800-tals timmerhus från Vasselhyttan till 
Skrymtarboda och restaurerat det med stor omsorg och hänsyn till husets ursprungliga skick. 
Det mesta av husets golv, tak, fönster och inredning är varsamt nedplockat, renoverat och 
återigen uppsatt i huset.  har använt naturliga och klimatsmarta alternativ i sin 
restaurering för att huset ska bli så naturligt som möjligt. Väggarna består av lerklining där 
leran är upptaget från åkern i närområdet. Huset är drevat med mossa från skogen, golv och 
tak är kompletterade med virke från trakten.  är byggare med stor kunskap och 
erfarenhet av timring och byggnadsvård. Han har hjälp många hem i kommunen med sin 
kompetens och hantverksskicklighet.   
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Nominerar:  

Nominerade Fastighetsägare:  

Nominerad fastighet:  

Motivering:  äger flera fastigheter i den lilla byn Hammarn som ligger ca 1 mil öster om 

Lindesberg. På en av fastigheterna ligger en lada som byggdes 1874, enlig det som är inristat i 

en av väggarna. Denna lada håller på att falla sönder och många tycker att den borde rivas. 

 vill gärna behålla den eftersom hon inte vill att en sån gammal byggnad ska förvinna, 

särskilt när man tänker på vilket arbete som lades ner när den byggdes.  har inte 

renoverat ladan utan vill gärna få ett bidrag så att hon kan rusta upp den till det skick den en 

gång var och på så sätt bevara den gamla känslan i byn.  

  

 

 

Nominerar:  

Nominerade Fastighetsägare:  

Nominerad fastighet:  

Motivering:  och  har räddat drängstugan på Västantorp från förfall. Med stort 

tålamod har de bemödat sig om att renovera enligt metoder som hör samman med husets 

ålder. De har bytt syllar, renoverat fönster, grävt ut grunden, lagt golv, lerklinat väggarna. 

Arbetet får ta tid bara det blir riktigt gjort och inga moment hastas fram. För  som 

spenderade sina barndoms somrar i huset är det viktigt att husets karaktär bevaras.   
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Nominerar:  

Nominerade Fastighetsägare:  

Nominerad fastighet:   

Motivering: 2013 flyttade  och  till Lindesberg sedan dess har de renoverat 

huset. De har gjort renoveringen själva och för de större arbetena som byte av vissa delar av 

fasaden har de anlitat Anderbert Bygg. Gården med trädgård har byggts upp från grunden 

med nya träd och blommor eftersom det var igenvuxet. Huset är målat med linoljefärg, ett 

arbete som tog 3 somrar. Färgen är vald i en nyans som framhäver husets karaktär och som 

är en förhöjning av den skala som fanns på huset tidigare. Huset är s.k. Q-märkt. 
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 Kulturenheten 
Kristina Öster 
 0581-815 27 
kristina.oster1@lindesberg.se 
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Tillväxtutskottet 
 

Föreningsledarstipendium 2020 

Förslag till beslut 

 
Tillväxtutskottet utser en mottagare av 2020 års föreningsledarstipendium.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Tillväxtutskottet är stipendienämnd för föreningsledarstipendiet som delas ut 
varje år. Lindesbergs kommuns föreningsledarstipendium delas ut till 
personer som genom stort ideellt engagemang bidragit till att barn, ungdomar 
och vuxna, regelbundet utövar fritidsaktiviteter i kommunen. Stipendiet ska 
uppmuntra föreningsledare att fortsätta utvecklas genom fortbildning eller 
resa, och på så sätt få nya idéer och engagemang. Stipendiet delas ut till 
person eller grupp som är verksamma inom föreningslivet i Lindesbergs 
kommun. Utskottet bör eftersträva lika fördelning mellan könen.  
Den årliga stipendiesumman uppgår till 10 000 kr. Stipendiet kan ej utgå till 
samma mottagare mer än en gång. Stipendieutdelningen ska enligt 
reglementet äga rum på Nationaldagen 6 juni.  
 

Magnus Sjöberg Kristina Öster 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Kulturchef 

Bilagor: 

Sammanställning av förslag och ansökningar 
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Pris och stipendier 2020 

 

Föreningsledarstipendium 

Vi har fått in tre nomineringar till föreningsledarstipendium. Den första nomineringen är på 

 som erhöll Föreningsledarstipendie 2010 och är enligt reglementet inte valbar 

igen. 

 

Nominerar:  

Nominerad:  

Motivering: Han har under alla år arbetat utifrån sin fritidsverksamhet på Björkhaga skolan. 

Han har med stort engagemang fixat olika aktivitet under v 44 och vecka 8 för barn och 

ungdomar i hela Lindesbergs kommun. Han har drivit bion på Lindesbergs folkets hus. Även 

där har han byggt upp ett fint engagemang och gett lite äldre ungdomar ansvar och kunskap 

hur man visar film.  är en god entreprenör och förebild för sitt positiva arbete med barn 

och ungdomar. Det han gjort för vår kommun är ovärderligt. 

 

 

Nominerar:  

Nominerad:  

Motivering:  har precis för ett år sedan startat upp en kvinnoförening med 

familjecentrerat arbete i Lindesberg för alla som vill delta i ett mångkulturellt sammanhang. 

Syftet är att öka förståelsen och stärka gemenskap mellan flyktingar, invandrare och 

svenskar, att speciellt underlätta situationen för flyktingkvinnorna och deras barn att hjälpa 

kvinnorna ur deras isolering och till en lättare etablering in i det svenska samhället och att 

uppmuntra alla kvinnor att ställa krav på jämställdhet i hemmet, yrkeslivet och samhället i 

övrigt att genomdriva förändringar för föreningens målgrupper genom diskussioner med 

andra föreningar, politiker och andra beslutsfattare. 

 har jobbat med små medel oavbrutet under 1 års tid nu för att etablera en förening i 

Lindesberg med förgreningar i hela länet. Utan bidrag men med stöd av kyrka, 

bildningsförbund och privata personer har hon lyckats för att nu kunna visa på resultatet 

med mer än 100 medlemmar och mer än 50 olika aktiviteter under året. 
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Nominerar:  
 
Nominerad:  
 
Motivering:  har under mer än 40 år verkat inom föreningsverksamheten då i 
huvudsak fotboll och ishockey. I mitten av 70 talet var det dam och ungdomsfotbollen i 
Riddarhyttan. 1979 kom  med i IFK Lindesberg Ungdomsfotboll, där han blev en av 
ledarna "tränare" för ett av flicklagen under flera år.  
Då  sedan bildade familj och fick egna barn, blev han ledare både inom fotboll och 
ishockey. Ishockeyn blev  största engagemang.  Inom Lindlövens IF har han varit en 
drivande kraft under många år, och haft olika uppgifter. I nuläget är han både ordförande och 
lagledare för Lindlövens A-lag.  engagemang och målmedvetenhet har och är en stor 
tillgång. 
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2020-04-06  KS 2020/32 

 Kulturenheten 
Kristina Öster 
 0581-815 27 
kristina.oster1@lindesberg.se 
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Tillväxtutskottet 
 

Kulturstipendium 2020 

Förslag till beslut 

 
Tillväxtutskottet utser en mottagare av 2020 års kulturstipendium.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Tillväxtutskottet är stipendienämnd för kulturstipendiet som delas ut varje år. 
 
Enligt reglementet delas Lindesbergs kommuns kulturstipendium till enskild 
person eller grupp som är i början av sitt konstnärskap inom områdena bild, 
musik, dans, teater, film, litteratur eller annan jämförlig konstnärlig uttrycksform. 
Stipendiet ska stimulera till fortsatta studier och vidareutveckling inom det 
konstnärliga området.  
Kulturstipendiet kan delas ut till person som är bosatt eller född i, eller har 
särskild anknytning till Lindesbergs kommun. Utskottet bör eftersträva lika 
fördelning mellan könen.  
Den årliga stipendiesumman uppgår till 10 000 kr. Stipendiet kan ej utgå till 
samma mottagare mer än en gång.  
Stipendieutdelningen ska enligt reglementet äga rum på Nationaldagen 6 juni. 
 
 

Magnus Sjöberg Kristina Öster 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Kulturchef 

 

Bilagor: 

Sammanställning av förslag och ansökningar 
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Pris och stipendier 2020 

Kulturstipendium 

Vi har fått in fem nomineringar till Kulturstipendium.  

 
Nominerar:  
 
Nominerad: , litteratur 
 
Motivering:  är 30 år och uppvuxen i Högstaboda mellan Vedevåg och Frövi. Hon är 
utbildad till bibliotekarie och arbetar sedan fem år tillbaka på Biblioteksbussen i Västerås. 
 
Det var intresset för de minsta barnen tillsammans med kärleken till skrivandet som 
resulterade i författardebuten. I januari 2019 gav  ut sin första bok, Zozo och hunden 
och i maj 2019 kom den andra boken Zozo och nallen ut och i december 2019 kom den tredje 
boken Zozo och kritorna. Alla tre böckerna ges ut på OLIKA förlag, som är ett normkreativt 
förlag som verkar för bredare representation inom barnlitteraturen. Serien om Zozo är 
skriven för barn i åldern 1-3 år. Zozo är pigg, glad och nyfiken, och det är vardagsdramatiska 
historier som ligger nära barnens egen vardag. Böckerna har fått fina recensioner i Biblioteks 
tjänst och  har tilldelats litteraturstöd från Kulturrådet.  skriver på manus till 
ytterligare fyra småbarnsböcker som hon hoppas kunna ge ut och då skulle stipendiet vara en 
hjälp på vägen. 
 

 bor i Västerås och har starka band till hemtrakten. Föräldrarna bor kvar i 
barndomshuset och hon själv och systern hyr ett torp utanför Vedevåg. 
 
https://www.olika.nu/kop-vara-bocker/butik/zozo-hunden/ 
 
 
 

Nominerar:  och  
 
Nominerad:  och , musik och video 
 

Motivering:  och  är två killar i tjugoårsåldern som kommer från Lindesberg. De 
har gått estetiska programmet på Lindeskolan och spelar musik tillsammans.  
 
De har spelningar runt om i länet och har som mål att kunna leva på sin musik. Förutom att 
spela och skriva musik tillsammans så gillar de även den kreativa processen inom media och 
ljud. De har en YouTube-kanal där de spelar in allt från grunden i deras hemmastudio sedan 
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mixar och mastrar de musiken själva. Deras videos görs från grunden, allt ifrån skissidé till 
filmande och redigering.  och  är i början av sina karriärer och har ännu inte de 
finansiella medlen att köpa in utrustning som de behöver när de framträder, som högtalare, 
mikrofoner, instrument utan får istället hyra/låna inför varje event. Får de stipendiet vill de 
använda pengarna till inköp av en del utrustning så att de kan vidareutveckla deras vision 
inom musiken.  
 
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCqxurSBntPwsDlSg7l1XftA?view_as=subscriber  

Facebook: https://www.facebook.com/ /?modal=admin_todo_tour  

 

 

Nominerar:  

Nominerad: , musik 

Motivering:  är född 1992 och uppvuxen i Fellingsbro. Numera bosatt och verksam i 
Östergötland, sedan 2013 i Linköping och från hösten 2019 i Vadstena. 
 

 började spela fiol som 9 åring på Kulturskolan i Lindesberg och i årskurs 7 bytte hon 
fiollektionerna mot sång- och pianolektioner.  Under gymnasiet ägnade sig åt att 
sjunga jazz, visa och populärmusik men gick sedan över till den klassiska musiken. Det blev 
studier i musikvetenskap vid Uppsala Universitet följt av klassisk sång på Lunnevads 
folkhögskola och efter det kammarmusikprogrammet på musikhögskolan vid Örebro 
universitet. Nu studerar hon på Vadstena sång- och pianoakademi med fokus på romanssång 
har länge varit en dröm för henne. Efter de studierna kommer hon söka operahögskola, i 
Sverige eller utomlands, för att gå en konstnärlig kandidatutbildning i operagestaltning.  
Stipendiet skulle vara till hjälp för som inte är berättigad studiemedel till den 
förberedande högskoleutbildningen i Vadstena utan måste finansiera studierna på egen hand. 
 
 
https://www.instagram.com/ / 
 
https://www.folkuniversitetet.se/vara-skolor/estetiska-skolor/vadstena-sang-och-
pianoakademi/ 
 
 
 

Nominerar:  

Nominerad: , bild och form 

Motivering:  är bosatt Lindesberg och arbetar som formgivare.  

Hon vill genom sina mönster sprida, informera och skapa en stolthet kring staden som har en 
rik historia och fin omgivning. Det vill hon att vi ska vara stolta över och lyfta fram för både 
för invånare och besökare. Genom hennes mönster "Lindesberg", "Nora" och "Närke" som 
finns på ett antal produkter vill hon belysa guldkornen vi har runt oss. Det är produkter som 
köps för att ge bort till personer som flyttat härifrån men också produkter som uppskattas att 
ge bort till besökare som ett minne för att de varit här.  vill att omgivningen ska 
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blomma och att fler ska upptäcka Lindesberg och det är syftet med att hon en gång började 
designa mönstren. Skulle  få stipendiet hon lägga pengarna på att ta fram fler lokala 
produkter med mönster samt vidareutbilda sig i mönsterdesign. 

 

https://www.lindenytt.com/nyheter/ -designer-och-inredare-i-ny-lokal/ 

 

 

Nominerar:   

Nominerad:  bild och form, teater 

Motivering:  är 23 år och uppväxt i Frövi.  

Hon har många saker på gång när det kommer till kulturella sammanhang i kommunen. Hon 

studerar andra terminen på Örebro konstskola, samtidigt som hon gör affisch, kostym och 

marknadsföring för Bergslagens Spektakelteaters uppsättning Korpspelen. Tidigare har hon 

bland annat varit med och skapat och designat karaktärerna Bulle och Fant för alla barn som 

besöker Frövifors Pappersbruksmuseum. Hon har ställt ut på Vinterspår vid 5 - 6 tillfällen 

och stått på scen som skådespelerska på bland annat Pappersvalsen och många av 

Lindeskolans produktioner genom åren. Inom sitt skapande lägger hon ned extremt mycket 

tid för research och är så otroligt noggrann med detaljer och utförande. Eftersom hon 

studerar kommer ett stipendium väl till pass så att hon kan vidare utveckla sitt skapande. 

https://froviforsmuseet.com/bulleochfant/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2020-04-30  KS 2020/18 

 Arbetsmarknadsenheten 
Zila Conejeros 
 0581-816 50 
zila.conejeros@lindesberg.se 
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Tillväxtutskottet 
 

Äskande av medel till handledare för ferieungdomar 2020 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta om att bevilja 150 000 kronor till 
arbetsmarknadsenheten, i syfte att avlöna två (2) handledare som kan 
handleda totalt 18 ungdomar under perioden 8 juni till och med 14 augusti. 
 
Ärendebeskrivning 

Arbetsmarknadsenheten samordnar feriejobb för ungdomar i Lindesbergs 
kommun. Under 2020 har vi en budget för 160 ungdomar och har fått statliga 
medel för ytterligare 50 platser, sammanlagt 210 platser. 

I och med Covid-19 och rådande läge, behöver vi tänka på ett annat sätt kring 
de kommunala platser som erbjuds. Bland annat kan vi inte ha ferieungdomar 
inom äldreomsorgen. 

För att kunna bereda fler platser inom gata och park, vill 
arbetsmarknadsenheten utöka samarbetet med SBB och ta fram ytterligare 18 
ferieplatser. För att skapa dessa förutsättningar, behövs ytterligare 
handledare samt fordon. 

Arbetsmarknadsenheten vill därför äska om 150 000 kronor för att avlöna två 
arbetshandledare under 9 arbetsveckor. Pengarna ska även täcka 
omkostnader för fordon och drift. 

För att kunna erbjuda så många unga som möjligt ett feriejobb och samtidigt 
undvika placering inom verksamheter där det finns risk för smittspridning, 
behöver vi skapa fler feriejobb inom gata och park. 

Konsekvenser 

Det medför en merkostnad för kommunen. 

Positiva konsekvenser är att ungdomarna får ett meningsfullt feriearbete. Vi 
skapar även förutsättningar för att i större utsträckning kunna omhänderta 
allmänna ytor om nyttjas av alla medborgare. 

Magnus Sjöberg Zila Conejeros 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Zila Conejeros 

För kännedom: 

SBB 
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 Arbetsmarknadsenheten 
Zila Conejeros 
 0581-816 50 
zila.conejeros@lindesberg.se 
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Tillväxtutskottet 
 

Redovisning av statistik försörjningsstöd, 

arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen 

Förslag till beslut 

Tillväxtutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

-  

Ärendebeskrivning 

Arbetsmarknadsenhetens största uppdragsgivare är försörjningsstöd inom 
Socialförvaltningen. Därför är ett tätt samarbete en förutsättning för att vi ska 
lyckas med våra uppdrag inom båda enheterna. 

Vi redovisar arbetsmarknadsenhetens statistik för 2019 och beskriver vad 
resultatet av 245 ärenden blev. Vi har också gjort en analys av de 103 
personer som återlämnats till uppdragsgivare – varför återlämnas de och hur 
kan vi bedriva en verksamhet som motsvarar behovet? 

Johanna Stunz kommer redovisa hur ärendena på försörjningsstöd ser ut i 
januari 2020. 

Vi presenterar även en del siffror från Arbetsförmedlingens statistik kring 
arbetslösheten i kommunen januari 2020. 

Magnus Sjöberg Zila Conejeros 
Förvaltningschef Handläggare 

För kännedom: 

Socialnämnden 

Bilagor: 

Bilaga finns; Redovisning av statistik försörjningsstöd, 

arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen. 



Försörjningsstöd januari 2020
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Sammanställning jan 2020

• 512 aktuella ärenden jan 2020 (fs+flykting)

• Största gruppen är ensamstående män utan barn, 
och i den gruppen är 50% utlandsfödda, näst största 
gruppen är ensamstående kvinnor med barn

• Det finns 570 barn aktuella

• Medeltid för bidragstiden är  22 månader för de som 
nu är aktuella

• Medelåldern är 40 år för den sökande



Orsakskodning jan 2020
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Orsak och försörjningshinder

Arbetslösa Arbetshinder sociala skäl Sjukskrivna Arbete

Sjuk/akt ers Pension/äldre fs Föräldralediga Saknar barnomsorg

Utan fs-hinder EKB Etablering



Försörjningshinder antal beslut jan 2020 493 st.

• Det största försörjningshinder är arbetslöshet

• Näst största gruppen är arbetshinder sociala skäl, där 
man inte står omedelbart till arbetsmarknadens 
förfogande

• Den tredje största gruppen är sjukskrivning



Försörjningshinder arbetshinder sociala skäl -
orsak

Orsak; Missbruk; 19; 
19%

Orsak; Fysisk ohälsa; 
22; 22%

Orsak; Psykisk ohälsa; 
59; 59%

Missbruk Fysisk ohälsa Psykisk ohälsa



Födelseland registerhållare i f-stöd ärende
38% Svenskfödda och 62% utlandsfödda

Födelseland 
reg.hållare; 

Sverige; 195; 38%

Födelseland 
reg.hållare; Syrien; 70; 

14%

Födelseland 
reg.hållare; Somalia; 

67; 13%

Födelseland 
reg.hållare; Eritrea; 43; 

9%

Födelseland 
reg.hållare; Irak; 32; 6%

Födelseland 
reg.hållare; 

Afghanistan; 32; 6%

Födelseland 
reg.hållare; Övriga; 73; 

14%

Födelseland reg.hållare

Sverige Syrien Somalia Eritrea Irak Afghanistan Övriga



Födelseland hos registerhållare

• 62% av aktuella ärenden är registerhållaren 
utlandsfödd, 38 % är födda i Sverige (jan 2018 var det 
40%)

• Största gruppen av utlandsfödda är från övriga länder 
inklusive asylsökande, sedan kommer Syrien,  
Somalia, Eritrea, Afghanistan och Irak



Arbetslöshetsstatistik från Af jan 2020

1615

502

473

1569

421

385

KVARSTÅENDE SÖKANDE TOTALT

ÖPPET ARBETSLÖSA

SÖKANDE I PROGRAM

Arbetslöshet Lindesbergs kommun januari 2020, 
16-64 år

Serie1 Serie2



Jan 2020 i jämförelse med jan 2019

1 2 3 4 5 6

203

171

200
326

83
65

INSKRIVNA PÅ AF SOM HAR ARBETE JANUARI 2020

SÖKANDE SOM HAR ARBETE UTAN STÖD SÖKANDE SOM HAR ARBETE MED STÖD NYSTARTSJOBB



Antal förhindrade

1 2

151

192

141

176

JANURARI 2020 I JÄMFÖRELSE MED JANUARI 2019

ÖVRIGA INSKRIVNA VID ARBETSFÖRMEDLINGEN  - därav Arbetssökande med förhinder



Statistik från Arbetsmarknadsenheten



Totalt 245 avslutade ärenden på 
Arbetsmarknadsenheten mellan 190101-191231 

42%

20%

13%

7%

4%

3%

3%

2%
4% 1%1%

Avslutsorsak på AME 2019

Åter uppdragsgivare 103

Arbete

Studier 33

Aktivitet slut 16

Timanställning 10

arbete med stöd 7

avbrutit egen begäran 7

flyttat från kommunen 5

Övrigt, ej försörjningsstöd

Sjukskrivning 3

Uppsägning från ags sida 2



Vad betyder 103 personer åter till 
uppdragsgivare?
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Diagramrubrik

Uppdragsgivare Försörjningsstöd 79 Andra uppdragsgivare 24



Mer om avbrottsorsak
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Deltar ej/kommer ej

Elever från Lindeskolan

Studier

SFI

Föräldraledighet

Arbete

Akassa

Af

Samverkansteamet

Psykiatrin

Sjukskriven

Aktiv missbruk

Planerat avslut

Avslutsorsak, åter uppdragsgivare försörjningsstöd



Feb 2019

• Snickeri

• Serviceteam

• Ferier och 
praktiksamordning

• Medborgarservice i 
projektform

• All in i projektform

• Överenskommelse med 
LindeMaskiner

• Körkortsteori

• Kreativ verkstad

• Svenskundervisning

• Extratjänster

Feb 2020

• Snickeri

• Serviceteam

• Ferier och praktiksamordning

• Medborgarservice 

• All in i projektform

• Bilpool

• Överenskommelse med 
LindeMaskiner

• Överenskommelse med Röda 
korset

• Överenskommelse med 
Erikshjälpen

• Naturteamet

• Gemensam plan kring deltagare –
AME/SFI/Af/försörjningsstöd

• Resursjobb

Hösten 2020

• Snickeri

• Serviceteam inklusive Återbruk

• Ferier och praktiksamordning

• Medborgarservice 

• All in 

• Bilpool

• Överenskommelse med LindeMaskiner

• Överenskommelse med Röda korset

• Överenskommelse med Erikshjälpen

• Naturteamet

• Gemensam plan kring deltagare – AME/SFI/Af/försörjningsstöd

• Reursjobb

• Städlag

• Samverkansteamet

• Mottagningsteamet

• Digitala hubar

• Motivera Mera!
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Tillväxtutskottet 
 

Bidrag för stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum 2020 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta 
 Bevilja bidrag med 150 000 kronor till stiftelsen Frövifors 

pappersbruksmuseum 2020. 

Ärendebeskrivning 

Frövifors pappersbruksmuseum är inte en ideell förening utan en stiftelse där 
en av stiftarna är Lindesbergs kommun. Rent formellt kan inte Frövifors 
pappersbruksmuseum få föreningsbidrag. 

Frövifors pappersbruksmuseum söker 268 000 kr i bidrag vilket motsvarar 
bidraget stiftelsen erhåller från Region Örebro. 

 

Konsekvenser 

Det finns inget utrymme i budgeten för föreningsbidrag att ge ett högre bidrag 
än 150 000 kr. 

Magnus Sjöberg Jonas Andersson 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Ekonomienheten 

För kännedom: 

Stiftelsen Frövifors pappersbruksmuseum 

Bilagor: 

Ansökan om bidrag 2020 
Årsredovisning 2019 
Verksamhetsplan 2020 



VERKSAMHETSPLANERING 2020 
STIFTELSEN FRÖVIFORS PAPPERSBRUKSMUSEUM

Frövifors Pappersbruksmuseum
 
Frövifors Pappersbruksmuseum arbetar ständ-
igt vidare med att förvalta och presentera sitt 
unika bidrag till den svenska industrihistorien. 
Som Sveriges enda industriella pappersbruks- 
museum finns i platsen ett stort kulturhistoriskt 
värde. Här möts historia och nutid sida vid sida 
i en för landet unik industrimiljö.  
 
Museet är inte bara ett pappersbruksmuseum. 
Här finns även förpackningens historia  
berättad i ett flertal utställningar. Utställnings- 
hall/galleri samt ett omfattande bibliotek och 
arkiv kompletterar ytterligare verksamheten.  
Museet driver även ett mindre vandrarhem i  
en till bruket tidigare tillhörande arbetarbostad. 

Pappersbruksmuseet har med sin mångsidiga 
verksamhet ambitionen att vara en kulturell 
mötesplats för alla. Möjlighet till framförande 
av musik, teater och annan scenkonst  
erbjuds på någon av museets fyra scener. 
Både på egen hand och tillsammans med 
externa samarbetspartners anordnas kultur- 
evenemang och utställningar.  
 
Museet arbetar i ett flertal nätverk. Bergsmän 
och Bruksfolk, Arbetsam, Nätverket Linde- 
kultur, Konstrum Bergslagen, Bergslagsarkiv 
för att nämna några. Lokala och regionala 

samarbetspartners är bl.a. flera hembygds-
föreningar, museer, föreningar, arbetsförmed- 
lingen, olika företag och inte att förglömma 
museets vänförening. (Frövifors Pappersbruks 
Musei Vänner)
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Fokus på pappret som material
 
Frövifors som plats har en naturlig koppling till 
papprets historia, men även nutid och framtid 
genom pappers- och kartongindustrins närvaro 
på platsen. Något som ligger till grund för när 
vi nu planerar inför framtiden. 

Pappret är ett material som har framtiden för 
sig. Både inom förpackningsindustrin i arbetet 
med att ersätta mindre miljövänliga material 
såsom plast och aluminium. Men även för  
materialet i sig kan vi skönja ett ökat intresse 
runt om i världen. Inte minst inom konst- 
sammanhang.  
 
Det finns inget museum idag i Sverige där ett 
tydligt fokus ligger på pappret som material. 
Detta trots att pappers- och massaindustrin 
under en lång tid har varit en viktig del för  
uppbyggnaden av landets välfärd.  
 
Vi på Frövifors Pappersbruksmuseum har som 
drivkraft att på sikt mer och mer stärka vår 
position inom detta område för att också växa 
som besöksmål. Både nationellt och interna-
tionellt. Ambitionen är att på sikt växa till något 
som förenklat sett kan benämnas som ett 
”Svenskt pappersmuseum”.  
 
Ett centrum där papprets och pappersindus-
trins historia berättas och levandegörs. En 
plats där pappret som material lyfts fram ur 
ett branschperspektiv med innovationer inom 
exempelvis förpackningsindustrin. En plats där 
kunskap kan spridas och utbytas, och materia-
let kan utforskas exempelvis inom samtids- 
konsten.  

FRÖVIFORS PAPPERSBRUKSMUSEUM  
- ETT BLIVANDE SVENSKT PAPPERSMUSEUM?

Pågående projekt: Pappers-Labb
 
Pappers-Labb är ett projekt, tänkt att fungera 
som en mobil arena, och tar plats i olika delar 
av länet och på olika kulturarenor.  
Med Pappers-Labb vill vi skapa en plats för 
materialkunskap och konstnärligt utforskande. 
Det är dels en pedagogisk metod riktad till 
barn, unga och unga vuxna, dels en experi-
mentell plats med möjlighet att utforska papper 
och fibrer konstnärligt. 
 
Som ett första steg görs en sondering inom 
fältet papper och i uppbyggande av ett nät-
verk. Interaktion med och kunskapsinhämtning 
från olika yrkes- och fackområden: konstnärer, 
innovatörer, forskare och andra discipliner som 
berör materialet papper.  
 
Vi hoppas på att skapa ett ökat intresse från 
en yngre publik och ett nytt och omfattande 
nätverk för kunskapsutbyte inom området  
papper. Kunskap som sedan kan ligga till 
grund för kommande utställningar och evene-
mang på Frövifors Pappersbruksmuseum. 
 
Arbetet med att finansiera projektet pågår. 
Sparbanksstiftelsen Bergslagen beviljade 2019 
ett bidrag till projektet. Region Örebro Län 
ställer sig positiva till projektet om andra del-
finansiärer finns. Under 2020 fortsätter finan-
sieringsarbetet.



Så planerar vi att fokusera på  
pappret som material under 2020: 

- Genom fortsatt finansieringsarbete  
  för projektet Pappers-Labb. 
 
- Inom pedagogisk verksamhet:  
  Exempelvis skolbesök, skapande  
  verkstaden, handpappersverkstaden.
 
- Sommarutställning På Tapeten. 
 
- Artist in recidence-projekt. 

Sommarutställning 2020 
- På Tapeten
 
Under alla år som museet har funnits har 
konst- och kulturevenemang varit en viktig 
del inom museets verksamhet för att locka 
besökare till platsen. Fokus läggs på pappret 
som material inom de konst- och hantverks- 
utställningar som anordnas i museets regi.  
 
Till sommarsäsongen 2020 planeras en ny 
utställning som går under arbetsnamnet På 
Tapeten. Utställningen kommer att lägga fokus 
på handverket med att trycka en tapet histor-
iskt sett. Hur kan man återskapa ett mönster 
från ett tapetfragment? Vilka tekniker och verk-
tyg används?  
 
Utställningen kommer även att innehålla 
stilexempel från de olika stilperioderna genom 
historien. Tanken är även att koppla in nu- och 
framtida formgivning, exempelvis genom att 
engagera en mönsterdesignsutbildning i  
utställningen. 
 

Artist in residence-projekt
 
Under hösten 2019 arrangerade utvecklings- 
ledaren för bild- och form på Region Örebro 
Län ett möte om möjligheterna till att starta 
upp s.k. artist in residence-projekt i Örebro län. 
Frövifors Pappersbruksmuseum har visat sitt 
intresse till att medverka i ett sådant projekt.  
 
Projektet går i korthet ut på bjuda in Nordiska  
konstnärer till att ansöka om att få komma till 
museet och arbeta under våren. Den konstnär 
som väljs ut får arbeta och bo på museet. Ett 
av grundkraven är att konstnären i fråga ska 
arbeta med papper som utgångpunkt i sitt 
konstnärskap. Målet är att konstnären ska få 
skapa ett eller flera konstverk i pappersbrukets 
maskinhall. Detta/dessa verk skulle sedan 
utgöra en konstutställning som visas till  
sommaren 2020.



Projektet Bruk 2.0  
- Hållbar platsutveckling
 
Projektet Bruk 2.0 drivs av intresseföreningen 
Bergslaget. Projektet utgår från industrihistor- 
iska kulturmiljöer och landskapet runtom, i 
syfte att gemensamt utveckla dessa kultur- 
och naturmiljöer till attraktiva besöksmål. 
Projektets målsättning är en platsutveckling 
som både bidrar till en ökad samhällsnytta och 
som skapar affärsmöjligheter för platserna att 
utvecklas hållbart – ekonomiskt, miljömässigt 
och socialt. 
 
Frövifors Pappersbruksmuseum valdes 2019 
ut som en av tre platser i Örebro län som får 
medverka i projektet som pågår fram till 2021. 
Hösten 2019 inleddes diskussioner kring vad 
projektet konkret ska leda fram till under de 
kommande åren. Samarbetet görs lokalt till-
sammans med personal från Destination  
Bergslagen. Fortsatta diskussioner och hand-
fasta projekt kommer att genomföras under 
2020. 

Nätverkande med liknande  
museiverksamheter

Utbyte av kunskap och erfarenheter är otroligt 
viktiga när man arbetar med att utveckla verk-
samheten på Frövifors Pappersbruksmuseum. 
Vi ämnar att inleda fler kontakter med liknande 
museiverksamheter runt om i världen. Redan 
idag finns kontakt knuten till Norges pappers-
bruksmuseum i Klevfos.  
 
Det finns även kontakter med en annan verk-
samhet som arbetar med samtidskonst i 
papper; Museum for papirkunst i Danmark. 
Vi hoppas på att fördjupa denna kontakt för 
att se över möjligheterna till ett större Nordiskt 
samarbete kopplat till papperskonsten. 

VIDARUTVECKLING AV PLATSEN SOM BESÖKSMÅL



Så planerar vi att arbeta med 
utvecklingen av platsen som 
besöksmål under 2020: 

- Medverkan i projektet Bruk 2.0. 

- Nätverkande med liknande museum
  och verksamheter.

- Anordna evenemang i samarbete 
  med andra föreningar och verk-
  samheter. Exempelvis Vinterspår, 
  motorträffarna och julmarknaden. 
 
- Söka finansiering för en ny bruks- 
  historisk utställning.

Samverkan kring evenemang
 
Väl inarbetade evenemang såsom kultur- 
rundan Vinterspår, museets julmarknad och 
motorträffarna återkommer under 2020.  
 
Vi strävar efter att sprida information om de 
möjligheter som finns att anordna nya evene-
mang på museiområdet. Det finns stor poten-
tial för att utveckla nya evenemang i framtiden. 
På museiområdet finns fyra scener och ett 
antal olika möteslokaler, varav den största 
får ta in 300 personer. Förhoppningen är att 
nya evenamang ska kunna startas upp under 
2020. 
 
Arbetet med tillfälliga evenemang är en viktig 
del i utvecklingen av platsen som besöksmål.  
Detta då personer som tidigare inte kanske har 
varit i kontakt med museiverksamheten lockas 
till platsen under andra former, och förhopp- 
ningsvis återvänder för att sedan besöka  
museiverksamheten.  
 
Med vår verksamhet vill vi vara med och 
erbjuda en professionell kulturarena. Där 
lärande och upplevelser kan erbjudas, även 
utanför centralorten.  
 

Uppdatering av basutställningar
 
Som stiftelse har Frövifors Pappersbruks- 
museum ett uppdrag att bevara och berätta 
om den unika pappersbruksmiljön som finns 
på platsen. Ett viktigt arbete inför framtiden 
ligger i att uppdatera och ersätta museets 
basutställningar. Flera av museets befintliga 
basutställningar har många år på nacken och 
har rent tekniskt föråldrats på ett sätt som kan 
göra det svårare för människor av idag att 
ta till sig informationen på. Där kan modern 
teknik vara något som låser upp nya möjlig- 
heter inför framtiden när det kommer till att 
visualisera och levandegöra platsens historia.  
 
Samtidigt vill vi kunna berätta och utforska 
papprets historia och möjligheter i ett större 
perspektiv. Detta genom att i framtiden  
utveckla nya basutställningar där exempelvis 
berättelsen om papprets historia globalt sett  
visas.   
 
Under 2019 påbörjades en dialog med före-
taget BillerudKorsnäs som driver den nutida 
industrin i Frövifors. Denna dialog kommer att 
fortsätta under 2020. Förhoppningen är att  
detta ska leda till att vi mer visuellt kan  
förmedla om hur den nutida industrin ser ut. 
En aspekt som känns intressant att veta mer 
om då man besöker platsen. 
 
Ansökningar om finansiering för byggnationen 
av en ny brukshistorisk utställning kommer att 
påbörjas under 2020. 



Sverigefinskt intervjuprojekt

Olika intervjuprojekt har under åren ägt rum 
på museet. 2019 startas ett nytt intervjuprojekt 
upp. Denna gång med fokus på att dokument-
era berättelser och minnen från de Sverige- 
finnar som tidigare har arbetat på Frövifors 
Pappersbruk.  
 
Projektet genomförs i samarbete med Finskt 
Förvaltningsområde på Lindesbergs Kommun. 
Under 2019 genomfördes ett första steg i 
projektet då en uppstartsträff för projektet 
hölls på museet. Under mötet kom museets 
personal  i kontakt med flera lämpliga personer 
att intervjua i ett senare steg i projektet. 
 
De intervjuer som genomförs under projektet 
kommer sedan att bevaras i museets arkiv, 
samt ligga till grund för kommande utställning-
ar på museet där den Finska arbetskrafts-
invandringen och dess betydelse för brukets 
utveckling lyfts fram.  
 
Förhoppningen är att några av dessa intervjuer 
ska kunna genomföras under 2020. 
 

Pedagogtjänsten 
 
Museets tidigare pedagog och curator, Maarit 
Nilsson Polet, slutade i september 2019 sin 
tjänst på Frövifors Pappersbruksmuseum. 
Vi ämnar att rekrytera en ny person till denna 
tjänst med förhoppningen att denne kan tillträ-
da tjänsten i början av 2020. 
 
Sedan 2014 har tjänsten funnits inom musei-
verksamheten. Förutom att arbeta med 
museets pedagogiska utveckling och möten 
med skolklasser har tjänsten under åren ut-
vecklats till att även inkludera andra områden. 
Exempelvis delaktighet i finansiering av 

DOKUMENTATION, KUNSKAPSFÖRMEDLING 
OCH PEDAGOGIK PÅ MUSEET



Så planerar vi att arbeta med doku-
mentation, kunskapsförmedling och 
pedagogik under 2020: 

- Anställning av en ny pedagog/curator. 
 
- Fortsätta arbetet med det Sverige-
  finska intervjuprojektet. 
 
- Medverkan på den s.k. utbudsdagen. 
 
- Utvecklade insatser för museets 
  pedagogiska tillvägagångssätt. 
 
- Arkivuppdraget

kommande projekt och ansvar för museets 
konstnärliga utställningsverksamhet. Tjänsten 
ses därför numera som en kombinerad 
pedagog- och curatortjänst. 
 
 
Pedagogisk verksamhet riktad 
till skolan

Årligen besöker flera av regionens skolor  
museet. Utvecklingen av pedagogiken är 
något som prioriteras inom museiverksam-
heten. Ambitionen är att relationen till region-
ens skolor ska kunna utvecklas och fördjupas.  
 
Vi vill arbeta för att det i framtiden ska vara en 
självklarhet att barn och ungdomar i museets 
närhet någon gång under sin studietid ska 
besöka Frövifors Pappersbruksmuseum. Detta 
för att ta del av och lära sig om platsens och 
papprets historia. 

Ett forum för att sprida kunskap om museets 
pedagogiska verksamhet är den s.k. utbuds-
dagen som under våren hålls i Örebro. Där 
ges en möjlighet att presentera sin verksamhet 
för skolorna i Örebro Län. Även under 2020 
kommer museet att finnas representerad 
under denna dag. 
 

Ett levande arkiv som kan ligga 
till grund för framtida forskning

Det gedigna bruksarkiv och branschbibliotek 
som finns på museiområdet har ett stort  
potential att användas inom framtida forskning. 
Inte bara inom forskning om platsens historia, 
men även om pappers- och massaindustrins 
framväxt nationellt och internationellt.  
 
Ett viktigt arbete inför framtiden är att sprida 
kunskap om arkivet och stärka samarbetet 
med landets universitet. Samarbeten med 
universiteten är också något som skulle kunna 
stärka museets position som ett bransch- 
museum för skogs- och pappersindustrin.  
T.ex. med föreläsningar om pågående forsk-
ning eller tekniska framsteg. 
 
Arkivet är också en för museet viktig inkomst-
källa genom att personal på museet utför 
arkiveringsuppdrag till BillerudKorsnäs Frövi.   



Tillgänglighetsfrågor 

Frövifors Pappersbruksmuseum ska i sin 
verksamhet värna om allas rätt till kultur och 
vårt gemensamma kulturarv. Vi strävar efter att 
vara ett museum som är anpassat utifrån den 
enskilde individens förutsättningar.  
 
Tillgängligheten ska både vara utifrån fysiska 
förutsättningar med tillgänglighetsanpassning 
i museets lokaler. Men även språkligt, genom 
att arbeta flerspråkigt i museets utställningar 
för att tillgängliggöra museets verksamhet till 
en större publik. 
 
En annan tillgänglighetsfråga är att utveckla 
ett åldersanpassat utställningsmaterial riktat till 
våra yngre besökare. Barnen ska känna att de 
är delaktiga och får lära och uppleva genom 
sitt besök på museet. 
 
Tillgängligheten ska även genomsyra andra 
delar kopplade till museets verksamhet, 
exempelvis på hemsidan, sociala medier och 
evenemangskalendrar. Här ska det framgå 
tydlig information om vilka tillgänglighets-
anpassningar som finns och eventuellt saknas 
på museet.  
 
Ett första steg är att utvärdera vilka begräns- 
ningar som idag finns inom museiverksamhet-
en för att vi sedan ska kunna vidta åtgärder för 
att förbättra tillgängligheten.  
 
Tanken är att tillsammans med en arkitekt-
byrå, specialiserad på byggnadsvårds- och 
tillgänglighetsfrågor, ta fram en tillgänglighets- 
plan för museiområdet. Utifrån denna plan 
utförs insatser för att lösa enkelt avhjälpta 
hinder. Detta arbete kommer att fortsätta under 
2020.

ETT MUSEUM ANPASSAT UTIFRÅN DEN  
ENSKILDA INDIVIDENS FÖRUTSÄTTNINGAR

Så planerar vi att arbeta med till-
gänglighetsfrågor under 2020: 

- Fortsätta arbetet med att finansiera
  en tillgänglighetsplan för museet. 
 
- Utifrån denna handlingsplan genom- 
  föra förändringar för att lösa enkelt 
  avhjälpta hinder. 
 
- Att utifrån ett tillgänglighetsperspektiv 
  förbättra museets hemsida och  
  sociala medier med tydlig information 
  om tillgängligheten på museet. 



Långsiktigt bevarande av en 
unik industrimiljö
 
Parallellt med arbetet att utveckla Frövifors 
Pappersbruksmuseum som verksamhet och 
besöksmål fortsätter även arbetet för ett lång-
siktigt bevarande av industrimiljön.  
 
Under de senaste åren har en dialog förts med 
Länstyrelsen i Örebro. Under 2019 uppfördes 
en vårdplan för museiområdet. Denna vård-
plan kommer att ligga till grund för framtida 
restaureringsinsatser på området. Ett viktigt 
arbete för att säkerställa platsens bevarande 
även långsiktigt.  
 
Under 2020 kommer en fortsatt dialog att föras 
med Länsstyrelsen. Förhoppningen är att 
finansiering för att genomföra delar av de 
åtgärder som finns angivna i den nyligen 
uppförda vårdplanen kan lösas under året.

ETT LÅNGSIKTIGT BEVARANDE AV MUSEIOMRÅDET

Så planerar vi att arbeta under 
2020 med att säkerställa museets 
fortlevnad långsiktigt: 

- Fortsatt dialog med Länsstyrelsen för 
  att kunna genomföra restaurerings-
  insatser på museiområdet. 
 
- Arbeta för att stabilisera verksam- 
  hetens ekonomi.

Finansiering av museiverksam-
heten 

Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum har 
12 stiftare. De största ekonomiska bidragen 
kommer från Region Örebro Län och Lindes-
bergs kommun. 
 
Museet är idag även beroende av intäkter 
via t.ex. vandrarhem, lokaluthyrning och olika 
evenemang för att få verksamheten att gå runt. 
En viktig intäkt är uppdraget att sköta arkiv- 
tjänsten åt BillerudKorsnäs i Frövi.  
 
Vi går inom de närmsta åren förhoppningsvis 
in i en mer expansiv fas vad gäller museiverk-
samhetens utveckling. Här är finansierings-
frågan av pedagog/curator-tjänsten viktig för 
att säkerställa att vi ska kunna arbeta fokus-
erat framåt.   
 
Att stabilisera museets ekonomi är viktigt för 
att kunna jobba långsiktigt med större projekt. 
Här krävs både att vi som verksamhet synar 
våra utgifter och intäkter. Men samtidigt att vi 
fortsätter med att arbeta utåtriktat med sam-
verkan med andra institutioner, föreningar, 
nätverk, allmänhet och museets stiftare. För 
att sträva framåt och utveckla verksamheten, 
och samtidigt se till att de finansiella förutsätt-
ningarna, för att bedriva museiverksamheten, 
stabiliseras.
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Fö rva ltn i n gs be rätte lse

Allmänt om verksamheten
stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum bildades i januari månad 1 gB4.

Sedan 2001 har verksamhet kunnat bedrivas året runt. Detta mojliggjordes genom an-
ställningen av en årsanställd museichef.
Genom olika bidragsanställningar har medarbetarskaran också utvidgats. ldag 20.1g har
museet sammanlagt3,2S tjänster (1 på 100 % och 4 deltid). Genom åren har också många
projektanställda och personer i arbetsmarknadsåtgärder tillförl personella resurser.
FÖrutom den utåtriktade verksamheten har vi genom åren satsat mycket på upprustning och
utveckling av lokaler, byggnader, maskiner och markvård. Vi har genom detta även lyckats
rädda delar av kringmiljön. Arbetarbostaden Granbomsstugan har genom byggnadsvårds-
bidrag och arbetsmarknadsåtgärder bevarats till eftervärlden och fungerar idag som vandrar-
hem och utställningslokal. Dokumentationsarbetet har framför allt inriktats på ått nygga upp
ett lokalt arkiv och bibliotek. ldag fungerar museets arkiv på uppdragsbasis som eilteruO-
Korsnäs Frövis slutarkiv genom ett externt avtal, med fast timdebitering.
Museet har genom åren av RAA markerats som ett av Sveriges viktigaste industriminnen och
dessutom det enda inom den industriella pappersindustrin i landet. Detta manifesterades
bl.a. genom museets deltagande i det landsomfattande projektet Svenska industriminnen.

Museet har genom åren blivit en viktig lokal och regional aktör med en rad allmänkulturella
evenemang och aktiviteter. Detta har lett till samverkan med en rad andra aktörer inom
kulturområdet och utvecklat nätverk åt olika håll, Vi kan sägas ha lagt en grund för den
framtida verksamheten både materiellt och kompetensmässigt.
Vad som inger viss oro for framtiden är att bidrag från stiftare och offenfliga aktörer minskar
eller helt uteblir. Den egna verksamheten genererar endast cirka 40 % av driftskostnaderna
fÖr verksamheten. Beroendet av att sälja externa tjänster bl.a. inom arkivkonsultområdet och
att ha tvingats jaga projektpengar gör att fokus flyttas från huvuduppgifterna och kärnverk-
samheten. Detta gör också att det idag endast finns små ekonomiska förutsättningar för att
utveckla utställningsverksamhet och museipedagogik.
Verksamheten blir härigenom sårbar för framtiden. Den viktigaste frågan för de kommande
åren blir därför att utöka driftsfinansieringen och minska beroendet av projektstöd och
externa uppdrag. Här måste stiftarna, styrelsen, branschen och de kulturella institutionerna
öka insatserna och viljan till samverkan och kreativa långsiktiga lösningar.

Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål enligt nu gällande urkund är:
o Att i samråd med statliga och kommunala myndigheter och institutioner verka för

tillkomsten och svara för driften av ett cellulosa- och pappersbrukshistoriskt museum i

Frövifors, samt stödja museiverksamheten ekonomiskt och genom gåvor av musei-
material eller på annat lämpligt sätt.

o Att främja teknikhistorisk undervisning och forskning samt samla, iordningsställa och
ordna fÖremå|, modeller, fotografier, ritningar, arkivalier, böcker och annat som belyser
den tekniska och sociala utvecklingen inom cellulosa- och pappersbruksområdet.

o Att från stiftare och andra mottaga och förvalta medel, foremål och anläggningar, som
överlämnats till stiftelsen, samt göra dem tillgängliga för allmänheten.*

t

d'



Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum
Org nr 877101-0603

3 (12)

Bruk 2.0
Frövifors Pappersbruksmuseum valdes under året ut att delta i platsutvecklingsprojektet
Bruk 2.0. Projektet drivs av intresseföreningen Bergslaget. Projektet utgår från kulturmiljöer
och landskapet runtom, i syfte med att gemensamt utveckla dessa till attraktiva besöksmå|.
Projektet ska bidra till ökad hållbarhet - miljömässigt, ekonomiskt och socialt.

Destination Bergslagen kommer att vara med och stötta de tre besöksmål som valdes ut
inom region Örebro Län. Under 2019 inleddes dialogen med personalen på Destination
Örebro om hur projektet konkret ska arbeta med Frövifors Pappersbruksmuseum under
projekttiden som löper fram till202l.

Museet på mitt språk
Projektet Museet på mitt spräk kunde genomforas under våren 2019 efter att finansiering
erhållits från Region Örebro Län och Kulturrådet i slutet av 2018. Projektet drevs under
våren som ett integrationsprojekt. Museet besöktes då av grupper med till Sverige ny-
anlända barn som tillsammans med museets personal fick diskutera kring platsens historia
och pappret som material. De frågeställningar och diskussioner som träffarna genererade
låg sedan till grund för hur museet arbetade vidare med projektet.

Projektet resulterade i att ett nytt flerspråkigt skyltmaterial riktat tilt barn fanns tillgängligt
på museet när sommarsäsongen inleddes. På skyltarna möter barnen tjuren Bulie och
elefanten Fant. Inspirationen till dessa maskotar kommer från kraftpappersvarumärket
Bullephant som under en lång period producerades på Frövifors Pappersbruk. Barnen
leds mellan skyltarna med hjälp av en karta, på vilken de även kan svara på ett antal frågor
eller lÖsa praktiska uppgifter. lnformation på skyltarna och karlan finns på svenska, engelska
arabiska, dari och finska.

Bevarande- och tillgänglighetsfrågor
Under året uppfördes en vårdplan för museiområdet av företaget Arkitektur & Byggnads-
vård. Vårdplanen delfinansierades med hjälp av bidrag från Länsstyrelsen i örebro. Denna
vårdplan kommer att fungera som ett styrdokument for kommande restaureringsinsatser på
museiområdet och dess byggnader.

Planen är även att uppföra ett liknande styrdokument för tillgänglighetsfrågor för musei-
området. Detta kommer att genomföras när ekonomiska förutsättningar finns, förhoppnings-
vis under 2020.

I den verksamhetsplanering for 2020, som under hösten 2019 utarbetades, har ett stycke
formulerats gällande värdegrunden inom museiverksamheten. Vi ska som verksamhet värna
allas rätt till kultur och vårt gemensamma kulturarv. Vi ska sträva efter att vara ett museum
som är anpassat utifrån den enskilde individens förutsättningar. Tillgängligheten ska både
vara utifrån fysiska förutsättningar med tillgänglighetsanpassning i museets Iokaler. Men
även språkligt, genom att arbeta flerspråkigt i museets basutställningar för att tillgänglig-
gÖra museets verksamhet till en större publik. Barnen ska känna att dom är delaktiga och
får lära och uppleva genom sitt besök på museet, genom att vi utvecklar ett åldersanpassat
utställningsmaterial riktat till våra yngre besökare.

Sverigefinnar på Frövifors Pappersbruk
Under våren gick en inbjudan ut via Lindesbergs Kommuns finska Förvaltningsområde.
lnbjudan riktades till de personer med finsk bakgrund som tidigare arbetade på Frövifors 

,{t,Pappersbruk eller i skogen som var kopplad till pappersbruket. - j
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Tanken är att dokumentera dessa levnadsöden och berättelser i ett nytt intervjuprojekt.
Under speciellt 1950- och 60-talen kom en stor inflyttningsvåg från Finland till Sverige och
många av de människor som kom till området kring Frövi började att arbeta på Frövifors
Papperbruk.

I april hölls ett uppstartsmöte for projektet på museet. Tanken är att vi ska kunna genomföra
intervjuerna när finansiering erhållits för att anlita en filmare som kan dokumentera berätt-
elserna. Resultatet kommer sedan att leda till en utställning på museet.

Artist in residence
Under hösten 2019 valdes Frövifors Pappersbruksmuseum ut som en av 5 platser runt om
i Region Örebro Län som ska delta i en kommande artist in residence-projekt som kommer
att hållas under 2020.En inbjudan, etts.k. "open call", utlystes islutetavåret riktattill
internationella konstnärer som vill delta i projektet. Under början av 2O2O kommer en jury
att avgÖra vilka konstnärer som väljs ut till att delta i residenset. De medverkande konstnär-
erna kommer sedan att under två vistelseperioder få bo och verka på 5 olika platser runt om
i Region Orebro Län. I Frövifors är resulatet av residenset tänkt att leda till en konstutställning
som visas under sommaren 2020.

Beviljade bidrag 2019
Sparbanksstiftelsen Bergslagen beviljade ett bidrag till projektet Papperstabb. Bidraget
var på 25 000 kr och kommer att användas för att få projektet i rullning. Ytterligare finans-
iering behövs för att kunna genomfora projektet fullt ut på sättet det är tänkt.

Länsstyrelsen i Örebro beviljade ett bidrag till museet för att delfinansiera vårdplanen för
museiområdet. Bidraget täcker g4 o/o av de kulturhistoriskt motiverade kostnaderna, dock
hÖgst 100 000 kr. 84 009 kr betalades islutet av året ut från Länsstyrelsen då vårdplanen
hade genomförts.

Korsnäs Sociala Fond beviljade i slutet av året 20 000 kr i bidrag for inköp av bord till
museiverksamheten. Något som det finns behov av att införskaffa till exempelvis evenemang
eller konferenser. Bidraget kommer att nyttjas under 2020.

De verksamhetsmedel som Region Örebro Län ger till Frövifors Pappersbruksmuseum i

roll av stiftare till museet flyttades under året från att ha varit ett föreningsbidrag till att nu
istället ligga under regionala utvecklingmedel. I praktiken innebär inte detta någon ekonomisk
skillnad för museiverksamheten. Verksamhetsmedlet ligger på 26g 000 kr.

Det ekonomiska bidraget som kommer från Lindesbergs Kommun i roll av stiftare ligger
fortfarande kvar som ett föreningsbidrag och ligger på 150 000 kr.

Evenemanq och utställninqar under 2019

Vinterspår
FrÖvifors Pappersbruksmuseum var åter igen del av Lindesbergs Kommuns kulturevene-
mang Vinterspär som hölls under första helgen i februari. Över 30 olika utställare och
programpunkter samlades på museet. Evenemanget lockade ca 1000 besökare.

Sommarutställning - A Paper Art Fantasy
Som del i arbetet med att lägga fokus på pappret som material anordnas varje år en stor
sommarutställning på museet. 2019 års utställning, A Paper Art Fantasy, visade pappers-
konst skapad av åtta svenska konstnärer. De fick i uppdrag att skapa en egen värld gjord-,

{
t/

i



Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum
Org nr 877101-0603

5 (12)

i papper. Utgångspunkten låg i referenser med sagor som A/ice i lJndertandet och Troll-
karlen frän Oz. Målsättningen var att skapa en konstutställning som bjuder in en yngre
publik att ta del av samtidskonsten, Utställningen togs väl emot av publiken och resulterade
även i att många barnfamiljer besökte museet under sommarsäsongen.

Teaterprojektet
AmatÖrteaterfören in gen Bergslagens Spektakelteater, u nder ledn in g av reg issören/
amatörteaterkonsulten Stefan Jansson, visade under början av sommaren teaterforeställ-
ningen Pappersvalsen i museets maskinhall. Pjäsen var nyskriven och utspelade sig på
Frövifors Pappersbruk under 1 950{alet.

De sex ordinarie föreställningarna samt en extrainsatt föreställning sålde alla slut och
genererade i att många besökare kom till museiområdet.

Motorfik & Torch lt Carclub
Ett återkommande evenemang som funnis på området under de senaste åren är den s.k.
kustomträff som föreningen Toch lt Carclub har arrangerat. Denna genomfördes även under
2019. Ett för museet nytt evenemang var det motorfik som startades upp under sommaren.
Vid två tillfällen arrangerades evenemanget tillsammans med några lokala motorentusiaster.

Julmarknaden
Arets julmarknad hölls traditionsenligt under slutet av november. Ett uppskattat evenemang
som årligen anordnas av museets vänförening, Frövifors Pappersbruks MuseiVänner.
Arets julmarknad varden mest besökta underevenemangets 19-åriga historia.

Personal
Museets curator/pedagog slutade sin tjänst i september 2019 dä hon fått erbjudande om
en annan tjänst. Beslut togs att avvakta med att tillsätta tjänsten tills först efter årsskiftet
då det ekonomiska läget var ansträngt under hösten. Rekryteringsprocessen inleddes
under december med förhoppning att tillsätta tjänsten i början av 2020.

Samverkan med skolorna
Personal från museet presenterade sitt pedagogiska utbud under den s.k. Utbudsdagen
som årligen hålls i örebro Konserthus.

Museet besÖktes under 2019 av skolklasser från museets närområde. Antalet skolbesök
var ovanligt få under året.

Arkivet
Lindesbergs Kommun meddelade att man kommer att flytta de arkivhandlingar man för-
varar i Frövifors Pappersbruksmuseums arkiv. Dessa kommer tillsammans med andra
kommunala handlingar, som nu förvaras i andra arkiv, istället att flyttas till Arkivcentrum i

Arboga. Flytten kommer att ske innan 2021då kontraktet löper ut.

Mästerskaparna
FrÖvifors Pappersbruksmuseum var under våren inspelningsplats for ett av avsnitten i

SVT's nya programserie Mäsfe rskaparna. I programmet tävlar deltagarna i olika slöjd-
och hantverkstekniker i olika material. Avsnittet som spelades in på museet hade papper
som tema. Programmet sändes i november och genererade många ny besökare till
museets hemsida och sociala medier.

x
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2018

Lindedagen och Seniormässan i Lindesberg
Personal från museet, samt några medlemmar ur vänforeningen presenterade sina
verksamheter under evenemangen Lindedagen och Seniormässan i Lindesberg.

Besöksstatistik
Under det gångna verksamhetsåret uppgick det totala antalet besökare till 12 6Z9
personer. Besöken fördelar sig enligt följande:

Betalande besökare
Övriga besökare
Anläggningsbesökare
Besökande vinterspår
Besökande julmarknad, betalande
Besökande julmarknad, gratis
Evenemang
Summa besökande

1 573
323

2 900
970

2 949
850

3 114

2 037
228

1 723
1 100
2 339
1 000

620

Avslutninq
Pappersbruksmuseet i Frövifors har under de sista verksamhetsåren utvecklats materiellt
på ett mycket bra sätt. Resurser har genom projektstöd skapats som ger goda möjligheter
fÖr den fortsatta utvecklingen av museet. Allmänhetens intresse för och kunskap om
verksamheten har också ökat. Olika evenemang, teaterverksamhet, levandegörande-
arbete, bevarandearbete, dokumentation, uppbyggande av arkiv och bibliotek är några
exempel på det som har åstadkommits. Men museet lever på en osäker grund vad gäller
ekonomin. Beroende av sidoinkomster via externa arkivkonsulting, vandrarhems-
verksamhet, lokaluthyrning och insatser via arbetsmarknadsprojekt är idag ett måste for
museet.
FÖr att kunna öka kärnverksamheten, utifrån museets ursprungliga ambitioner vad gäller
utställningsverksamhet och pedagogik, krävs större bidrag och insatser från samhället
och pappersindustrin. Ambitionerna att utvecklas till ett branschmuseum for landet lever än
men är i dagsläget ej genomforbarl. Förhoppningsvis kan vi nå dit i framtiden.

Eget kapital

Donations-
kapital

265 000

12 679

Grund-
fond

700 000

I 047

Fritt eget
kapital

871 690
-l !q 436_

705 254

201 6
2 315 Bii

54 742
1 993 308

Vid årets början
Arets resultat
Vid årets slut

Flerårsöversikt

Hwutinuiiter
Arets resultat
Totalt eget kapital

2 248 291
-166 436

1 670 254

2236 662
-143 196

1 836 690

2 163 683
-13 422

1 979 8B6

2019

265 000

201 I

700 000

2017

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt,
balansräkningar med tillhörande noter.,

A
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hänvisas till efterföljande resultat- och
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Belopp ikr
2019-01-01

Nof - 2019-12-31
2018-01-01

- 2018-12-31

Nettoomsättning
Bidrag

Röre/sens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella
anläggnin gstillgångar

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat

Arets resultat

1 269 937
978 354

1 238 171
998 491

2 248 291

-129 596
-440 401

-1 819 502

-25 228

2236 662

-114 801
-424 786

-1 809 783

-30 4BB

-1 66 436 -143 196

-166 436 -143 196

-166 436 -143 196

iL
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Belopp ikr Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGANGAR

Anläggningstillgångar
M ateri el I a a n I ägg n i n g sti I lgå ng a r
Byggnader på annans mark
lnventarier, verktyg och installationer

Summa anläggningstillgångar

Omsättn i n gsti I lgångar
Varulager m m
Handelsvaror

Ko rtf ri sti g a fo rd ri n g a r
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

151 552

128 073
23 479

137 221

39 559

176 780

197 651

197 651

166 189
22 596
53 114

241 899

1 459 996

prygq
190 290

98 320
7 908

32 BO1

-- 139 029

1 758 425

1 909 977

1 899 546

1 429 106

2 076 326

.
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Belopp i kr Not 2019-12-31 2018-12-s1

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Donationskapital
Grundfond

Fritt eget kapital
Disponibla medel
Arets resultat

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och fcirutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OGH SKULDER

265 000
700 000

265 000
700 000

965 000

871 690
-166 436

965 000

1 014 886

_]1! t9Q
871 690

1 836 690

705 254

1 670 254

61 148
73 348

7 _- 105227
239 723

60 966
80 271
98 399

239 636

1 909 977 2 076 326
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Arsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokforingsnämndens
allmänna råd (BFNAR 2016:10).

Värderingsprinciper m m
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Under året erhållna gåvor och donationer har värderats till marknadsvärde och redovisas
bland stiftelsens intäkter.

Avskriv n i ng sp ri ncipe r för a n I ägg ni ng stiltg ång ar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad
ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.

Följande avskrivningstider tillämpas:

M ateriell a an I ägg n i ng stillg å ng ar
Byggnader
Maskiner och andra tekniska anläggningar

Not 1 Anställda och personalkostnader

25 är
5år

2019-01-01
201 9-1 2-31

2018-01-01
201 B-1 2-31

Medel a ntalet a n stäl I d a

Sverige

Not 2 Bidrag

- 2019-12-31
2019-01-01 2018-01-01

- 2018-12-31
Lindesbergs kommun
Bidrag för personalkostnader
Örebro läns landsting
Sociala Fonden
Sparbanksstiftelsen, ABF m fl

150 000
435 355
297 999
20 000

z5 000
978 354

150 000
575 089
265 002

B 400
998 491

1&
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2018-01-01
- 2018-12-31

Not 3 Avskrivningar av materieila och immateriella anläggningstillgångar
2019-01-01

_2919 1?t1

lnventarier, verktyg och installationer

Not 4 Byggnader på annans mark

Ac ku m u I erade a n skaffn i ng sv ä rd e n
Vid årets början och slut

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Arets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

Planenligt restvärde vid årets slut

Not 5 lnventarier, verktyg och installationer

-25 228
-25 228

2019-12-31

-30 488
-30 4BB

201 B-1 2-31

2 325 989
2 325 989

-2 1BB 768
-9 148

"21s731e
128 073

2 325 989
2 325 989

-2179 620
-9 148

-2 rygrye
137 221

201 B-1 2-s12019-12-31
Acku m u I e rad e a n skaffn i n g sv ärd e n
Vid årets början och slut

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Arets avskrivning enligt plan

Planenligt restvärde vid årets slut

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Arbetsmarknadsverket
?91 e-1?-11 __ 201 8-1 2-s1

797 349 797 349
797 349

-757 790
-16 080

-tii ato

797 349

-736 449
-21 341

23 479
7il 7g!
39 559

32 801
32 B0l

53 114
53 11i"{rl

l

i

i
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Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Särskild Löneskatt 201 7
Särskild Löneskatt 201 8
Särskild Löneskatt 201 9
Revision
ÖvrigVBokförin gsarvode
Semesterlön
Sociala avgifter

2019-12-s1

17 253
16 955

I 000
7 000

36 670
11 521

105 227 98 399

Per Bertilsson

Bjarne Olsen

staffan 

( 7/. ffi^rawendter

  
Lennart Stolpe

Vår revisionsberättetse har avgivits 2O2O- O l - Z S

   
(

Larz Lundberg

16 955
19 412
9 500
I 000

38 320
12 040
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2018-12-31

Frövi 2020-

--=-=
Per Persson

Birgitta Johansen

Hans S Eriksson

Jim Wahlström
Auktoriserad revisor
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Revls onsbBrättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum, org. nr 877101-0603

Rapport om årsredovisningen

Uttalande
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum för är 2019.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige- Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Det registrerade
revisionsbolagets ansvar samt Den förtroendevalda revisorns ansvar.

Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag har fullgjort vårt yrkesetiska an-
svar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Sty-
relsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upply-
ser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har
fattats om att aweckla verksamheten.

Det registrerade revisionsbolagets ansvar
Vi har att utföra revisionen enligt lnternational Standards on Auditing
(lSA) och god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig
grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte in-
nehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oe-
gentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säker-
het, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska be-
slut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:

- 
identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i

årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, uiformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som be-
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll.

- 
skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna kon-
troll som har betydelse för vår revision för att utforma gransk-
ningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständighet-
erna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna
kontrollen.

- 
utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar.

- 
drarvi en slutsats om Iåmpligheten i att styrelsen använder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan
leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den vä-
sentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser
eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta
verksamheten.

- 
utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfaftning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna konirollen som vi identifie-
rat.

Den förtroendevalda revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säker-
het om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av
stiftelsens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum år
2019.

l-
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Enllgt vår uppfattning har någon styrelseledamot inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelsela-
qen och stiftelseförordnandet.

'4

--
Jim Wahlström

Auktoriserad revisor

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt
avseende:

- 
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen el-
Ier om det finns skäl för entledigande, eller

- 
på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelse-
förordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersät!
ningsskyldighet mot stiftelsen.

Örebro den 28 april 2O2O

KPMG AB

Uarz Lundberg

Förtroendevald revisor

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
det registrerade revisionsbolaget professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Gransk-
ningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs base-
ras på det registrerade revisionsbolagets professionella bedömning
och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åt-
gärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksam-
heten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse
för stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, be-
slutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är rele-
vanta för vårt uttalande.
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Bidragsansökan till Lindesbergs Kommun 
- Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum 2020 

 
 
 
Hej! 
 
Vi arbetar brett med insatser för att bevara den för landet unika industrimiljö som finns i 
Frövifors, där dåtid och nutid möts sida vid sida. Under 2019 var Länsstyrelsen i Örebro med 
och delfinansierade en vårdplan för museiområdet för att säkerställa ett långsiktigt 
bevarande av museiområdets byggnader. 
 
Parallellt med detta arbetar vi i nuläget med tillgänglighetsfrågor för hela museiområdet. 
Detta för att tillgängliggöra museet till en bredare publik, både utifrån besökarens fysiska och 
språkliga förutsättningar. Men även utifrån ett åldersperspektiv, där även en yngre publik ges 
möjlighet att lära sig om kulturarv och industrihistoria, och ta del av konst och kultur. Vi 
arbetar aktivt med museets pedagogiska verksamhet för att förbättra dessa förutsättningar. 
Här är en dialog med närliggande skolor viktig för att skapa ett närmre samarbete. 
 
 
Ett svenskt pappersmuseum/papperscentrum 
 
Det finns för närvarande inget pappersmuseum eller papperscentrum i Sverige, något som är 
märkligt med tanke på den långa historia som pappers- och massaindustrin har och har haft i 
vårt land, inte minst som en del i uppbyggandet av den svenska välfärden. Vi vill inom vår 
verksamhet stärka vår position som ett nationellt pappersmuseum/papperscentrum.  
 
Detta arbetar vi aktivt med inom flera projekt som innefattar både utställningsverksamhet, 
kunskapsinsamling och kunskapsförmedling kopplat till pappret. För att kunna utbyta 
erfarenheter, kunskap och samverka med andra nordiska länder kring papperskonst har vi 
under våren varit med och startat ett nordiskt museinätverk. (Mer information om detta 
närverk kommer släppas inom en snar framtid.) 
 
Vårt arbete med att nischa vår verksamhet kring pappret som material är ett arbete som 
förhoppningsvis successivt leder till ett ökat intresse för vår verksamhet som besöksmål. 
Detta är även något som bidrar till den regionala turist- och besöksnäringen.  
 
I den bifogade verksamhetsplaneringen beskrivs pågående projekt och vilka evenemang 
som planeras inom vår verksamhet under 2020. Min förhoppning är att 
verksamhetsplaneringen synliggör vår vilja att utvecklas och strävan framåt, som 
museiverksamhet, kulturarena, kunskapscentrum och besöksmål.   
 
 
Ansökan för bidrag 2020 
 
Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum ansöker härmed om sitt årliga bidrag från 
Lindesbergs Kommun. Det är min förhoppning att ni från kommunens sida ser vilken 
ambition och vilja vi har till att utvecklas som verksamhet, att ni som en av stiftarna till 
museet är med och bidrar till att museet även framöver kan gynna Lindesbergs pedagogiska 
verksamheter, kulturliv och turistnäring. 
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Det bidrag som vi erhåller från Lindesbergs Kommun, i roll som stiftare till museet, är otroligt 
betydelsefullt för att vi ska kunna bibehålla den kvalitetsnivå som vi arbetat upp inom 
verksamheten. Och för att vi ska kunna fortsätta att utvecklas och stärkas långsiktigt som 
verksamhet. En plats där kulturarv och svensk industrihistoria levandegörs och tillgängliggörs 
till allmänheten utifrån den enskilde individens förutsättningar. En plats där kunskap kan 
förmedlas till nya generationer. En kulturarena och museiverksamhet som erbjuder ett 
professionellt utbud, även utanför centralorten. 

 

  

 

I år ansöker vi om 268 000 kronor från Lindesbergs Kommun. Samma belopp som vi 

2020 erhåller från Region Örebro Län. Budgeten för att bedriva museiverksamheten är till 

2020 satt till ca 2,2 miljoner kronor. 

 

 

Då 2019 års årsredovisning i skrivandets stund inte finns klar, bifogar jag till vår ansökan 

årsredovisningen för 2018. Den färdiga årsredovisningen skickas som vanligt in till 

Lindesbergs Kommuns kansli när den finns klar hos vår revisor i slutet av april. 

 

Med vänlig hälsning 
Mikael Tiderman  
Museichef   
070-417 17 36, 0581-376 76  

Frövifors Pappersbruksmuseum 
Museivägen, 718 80 Frövi  
www.froviforsmuseet.com 
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 Näringslivsenheten 
Jonas Andersson 
0581-811 66 
jonas.andersson@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 

Tillväxtutskottet 
 

Fördelning av bidrag till studieförbund 2020 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet besluta 
 fastställa bidragens storlek för 2020 till studieförbunden och EF-

SISU Örebro län. 

 fastställt bidrag fördelas utifrån tidigare fördelningsmall. 

Ärendebeskrivning 

Det totala bidraget till studieförbunden och RF-SISU Örebro län för 2019 var 
600 000 kronor.  

Fördelningen blir 525 000 kronor att fördela mellan studieförbunden och 75 
000 kronor till RF-SISU Örebro län. 

Örebro läns Bildningsförbund har lämnat en skrivelse till Lindesbergs 
kommun där de önskar ett oförändrat bidrag enligt bilaga. 

Konsekvenser 

Frågan om bidragets totala storlek lämnas öppen till tillväxtutskottet. 

Magnus Sjöberg Jonas Andersson 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Ekonomienheten 
Fritidskonsulent 

Bilagor: 

Ansökan om bidrag studieförbund 2020 
Beräkningsunderlag studieförbund 
Sammanställning fördelning bidrag studieförbund 2020 



 
 
 

Folkbildningens gemensamma intresseorganisation  

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
Postadress   Telefon              Bankgiro Hemsida 

Slottsgatan 13 A  019-611 21 75            5270-9631 www.olbf.nu 

703 61 Örebro  info@olbf.nu     

          

 

     Örebro den 14 april 2020 

 
Lindesbergs kommun  

Jonas Andersson  

711 80 Lindesberg  

 

Fördelning av Lindesbergs kommunbidrag till studieförbunden 2020 

Örebro läns bildningsförbund har, enligt den fördelningsmodell som kommunen antagit fördelat 

Lindesbergs kommuns bidrag till studieförbunden 2020 enligt följande. 

 

Studieförbund 

ABF 

Studieförbundet Bilda 

Folkuniversitetet 

Studiefrämjandet 

Vuxenskolan 

NBV 

Medborgarskolan 

Sensus 

Ibn Rushd 

Kulturens 

Summa 

 

Bidrag baserat på verksamhet 2019 

162 588 : - 

40 334 : - 

1 874 : - 

107 608 : - 

91 225 :- 

75 932: - 

16 622 : - 

12 502: - 

9 555: - 

6 759: - 

525 000:- 

    

  

bg 225-8721 

bg 5301-4171 

bg 5909-0555 

bg 541-3059  

bg 854-7176 

bg 523-0610 

bg 614-2996 

bg 766-4899  

bg 209-8226 

bg 204-4931 

 

Utöver denna fördelningsmodell har länsbildningsförbundet enligt tidigare överenskommelse 

meddelat studieförbunden att verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan skall lämnas in till 

kommunen före 1 maj. Med anledning av Covid-19 kan det hända att flera förbund får svårt att 

klara den tidsramen pga framflyttade årsmöten. Meddela mig skriftligen om detta påverkar 

utbetalningen av bidragen.  

 

Med hälsningar 

Örebro läns bildningsförbund 

Cecilia Lönn Elgstrand 

Länsbildningskonsulent 

 

Bilagt: Beräkningsunderlag för fördelning av kommunbidrag till studieförbunden i Lindesberg 

2020. 

  

KS 2020/129-3



LINDESBERG 2020 ABF BILDA FU SFR SV NBV MBSK SENSUS IR KBV SUMMA

GRUNDBIDRAG, 60%, Genomsnitt av resp lokal studieförb.enhets relativa andel av dom 2 föreg årens totala bidrag

Totalt %

Arrangemang 23,18% 8,77% 0,00% 20,80% 18,13% 19,76% 2,97% 1,93% 2,67% 1,78% 100,00%

Studietimmar 20,28% 4,96% 0,00% 33,86% 17,20% 11,71% 1,91% 1,65% 6,63% 1,80% 100,00%

Deltagare 37,71% 10,28% 0,00% 14,61% 15,85% 9,67% 3,42% 3,18% 3,07% 2,21% 100,00%

Andel 2019 32,08% 7,77% 0,58% 21,47% 15,19% 16,61% 2,99% 1,45% 0,87% 0,99% 100,00%

Andel 2018 31,25% 8,25% 0,61% 22,03% 14,27% 16,59% 3,21% 1,78% 0,93% 1,08% 100,00%

Total % på senaste 2 åren 31,67% 8,01% 0,60% 21,75% 14,73% 16,60% 3,10% 1,62% 0,90% 1,04% 100,00%

60 % av kommunbidraget 315 000 315 000 315 000 315 000 315 000 315 000 315 000 315 000 315 000 315 000

Studieförbundets del 99 745 25 232 1 874 68 513 46 400 52 290 9 765 5 087 2 835 3 260 315 000

VERKSAMHETSRELATERAT BIDRAG, 30%  

Studiecirkel

Antal arrangemang 68 24 0 61 57 53 9 5 9 5 291

Antal studtim 2 591 573 0 4 573 2 463 1 663 275 234 972 209 13 553

Antal deltagare 1 008 205 0 357 429 187 99 80 95 46 2 506

Annan gruppverksamhet 597

Antal arrangemang 20 11 0 18 8 27 2 3 0 2 91

Antal studtim 769 308 0 788 121 108 9 17 0 111 2 231

Antal deltagare 320 227 0 191 124 225 14 37 0 45 1 183

TOTALT ARRANGEMANG 78 29,5 0 70 61 66,5 10 6,5 9 6 336,5

% 23,18% 8,77% 0,00% 20,80% 18,13% 19,76% 2,97% 1,93% 2,67% 1,78% 100,00%

TOTALT STUDIETIMMAR 2975,5 727 0 4967 2523,5 1717 279,5 242,5 972 264,5 14668,5

% 20,28% 4,96% 0,00% 33,86% 17,20% 11,71% 1,91% 1,65% 6,63% 1,80% 100,00%

TOTALT DELTAGARE 1168,0 318,5 0 452,5 491 299,5 106 98,5 95 68,5 3097,5

% 37,71% 10,28% 0,00% 14,61% 15,85% 9,67% 3,42% 3,18% 3,07% 2,21% 100,00%

% TOTALT 27,06% 8,00% 0,00% 23,09% 17,06% 13,71% 2,77% 2,25% 4,12% 1,93% 100,00%

30 % av kommunbidraget 157 500 157 500 157 500 157 500 157 500 157 500 157 500 157 500 157 500 157 500

Studieförbundets del 42 616 12 603 0 36 368 26 871 21 597 4 357 3 552 6 493 3 044 157 500

KULTURBIDRAG, 10%

Antal arrangemang 89 11 0 12 79 9 11 17 1 2 231

Total % av totalen 38,53% 4,76% 0,00% 5,19% 34,20% 3,90% 4,76% 7,36% 0,43% 0,87% 100,00%

10 % av kommunbidraget 52 500 52 500 52 500 52 500 52 500 52 500 52 500 52 500 52 500 52 500

Studieförbundets del 20 227 2 500 0 2 727 17 955 2 045 2 500 3 864 227 455 52 500

10% 30% 60%

525 000 525 000 525 000

52 500 157 500 315 000

TOTALT PER STUDIEFÖRB. 162 588 40 334 1 874 107 608 91 225 75 932 16 622 12 502 9 555 6 759 525 000,00

Del av det totala bidraget 30,97% 7,68% 0,36% 20,50% 17,38% 14,46% 3,17% 2,38% 1,82% 1,29% 100,00%
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Till Lindesbergs kommun 
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Studieförbundens – en samhällsresurs i Coronakrisen 

Coronapandemin innebär omfattande utmaningar för det svenska samhället. 

Studieförbunden vill vara en del i arbetet för att vi som samhälle tillsammans ska klara denna 

påfrestning. 

Studieförbund, föreningar och grupper kopplade till folkbildningen är viktiga för många 

människor i Lindesbergs kommun. Vi bidrar till samhället inom flera områden, som 

folkhälsa, demokrati, regional utveckling och ett hållbart samhälle. Förra året lockade 

studiecirklar och annan gruppverksamhet 3 280 deltagare i Lindesbergs kommun. 

Lindesbergs kommuns kulturarrangemang besöktes av 20 910 deltagare. 

Styrkan hos studieförbunden är det mänskliga mötet. Men under den pågående pandemin 

har alla tio studieförbund folkbildningsverksamheten digitalt eller på distans. Fysiska träffar 

kan endast genomföras efter en noggrann prövning enligt Folkhälsomyndighetens råd för att 

motverka smittspridning. Folkbildningen vill erbjuda så mycket bildning och kultur som 

möjligt eftersom det betyder mycket i tider av oro och isolering.  

Ändå är det oundvikligt att möten skjuts på framtiden eller att träffar ställs in. Som så många 

andra sektorer har studieförbunden minskade inkomster samtidigt som kostnader för 

personal, lokaler och organisationen finns kvar. Lokala föreningar kan också råka ut för 

ekonomiska problem. 

Folkbildningsrådet har fattat flera beslut för att underlätta för folkbildningen under 

pandemin: 

 Studieförbundens verksamhet kan nu genomföras på distans. 

 2020 års statsbidrag ska ges till studieförbunden även om verksamhet påverkas eller 
minskar på grund av Coronapandemin.  

 2020 års verksamhet ska inte påverka fördelningen av kommande års statsbidrag.  

Flera kommuner och regioner är på väg att fatta liknande beslut för att 2020 inte ska vara 

underlag för hur bidrag för ordinarie verksamhet fördelas kommande år. 

Besluten är avgörande för studieförbundens fortsatta verksamhet. Studieförbund kan och vill 

vara en samhällsresurs både under och efter krisen. Vi kan spela en nyckelroll under den 

pågående pandemin och under de omställningar som troligtvis kommer att behövas efteråt. 



Vi vänder oss nu till Lindesbergs kommun med en önskan att ni fattar beslut i linje med 

Folkbildningsrådets besked: 

- Låt stödet till studieförbunden ligga kvar på beslutad nivå i år. Detta gäller såväl 
generella bidrag som stöd till projektverksamheter. 

- Låt inte 2020 års verksamhetsvolymer ligga till grund för fördelning av bidrag till 
studieförbund kommande år. 

 
Studieförbunden spelade en nyckelroll för att hjälpa människor som flydde till Sverige 2015. 

Sen dess har vi välkomnat, bildat och rustat många människor som kommit nya till Sverige. 

Vi kan spela en lika viktig samhällsroll nu. Vi ser fram emot en fortsatt dialog om hur vi 

tillsammans kan ta Lindesberg genom den här krisen. 

 

Länsbildningskonsulent 

Cecilia Lönn Elgstrand 

Örebro läns bildningsförbund 
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