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KS 2020/135

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

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Mål och budget 2021 och VP 2022-2023
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Mål och budget för år 2021 och VP 2022-2023 budgetramar
(nettokostnader) och investeringar antas.
2. Investeringsvolymen för va/renhållningsverksamheten fastställs till
55,5 Mnkr. Finansieringen kan ske med nyupplåning. Låneramen för
långfristig upplåning fastställs till maximalt 55,5 Mnkr under 2021.
3. Finansiella mål – Årets resultat skall uppgå till minst 1 procent av
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Soliditeten skall
vara oförändrad eller öka under planperioden 2021-2023.
4. De av kommunfullmäktige beslutade budgetramar skall hållas. Om en
situation uppstår under löpande år så att mål och ekonomiska ramar
inte överensstämmer, så gäller den ekonomiska ramen tills annat
beslut fattas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.
5. Upphäva Kommunfullmäktiges beslut från 2019-12-10 om införandet
av resursfördelningen utifrån volymer. Resursfördelningsmodellen
införts från och med år 2024 och skall då gälla samtliga kommunens
verksamheter.
6. Kommunstyrelsen medges rätt att besluta om omdisponeringar av
budgetramar mellan nämnder/utskott med anledning av beslutade
organisationsförändringar samt rätt att besluta om fördelningen av
beslutad kostnadseffektivisering mellan kommunstyrelseförvaltningen
och tillväxtnämnden.
7. Kommunstyrelsen medges rätt att besluta om omdisponeringar av
budgeterade medel för projekt i investeringsbudget samt besluta om
ombudgeteringar mellan åren för redan beslutade projekt.
8. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, medges rätt att besluta om
omdisponeringar av budgeterade medel för va/renhållningsprojekt.
Kommunstyrelsen skall informeras om detta i den månadsvisa
uppföljningen efter beslut i direktionen.
9. Medlemsbidraget till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen är
60 233 Mnkr för år 2021.
10. Medlemsbidraget, inklusive hyresbidrag till Nerikes Brandkår är 30
129 Mnkr för år 2021.

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

2 (3)
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att ta fram ett förslag på
hur bidraget från Migrationsverket, såkallad scablonersättningen för
nyanlända, skall fördelas till de olika verksamheterna.
Ärendebeskrivning
Processen kring mål- och budgetarbetet 2021-2023 har på grund av den stora
ekonomiska osäkerheten som följt av den rådande pandemi inte genomförts
efter den plan kommunstyrelsen antog i november 2019.
Kommunfullmäktige beslöt 2020-06-08 om budget för reinvesteringar för år
2021 samt för investeringsprojekt påbörjade 2020 och som sträcker sig över
flera år.
Nyinvesteringar, investeringar för åren 2021-2025 samt reinvesteringar för
åren 2022-2025 har hanterats i budgetprocessen under hösten i samband
med driftbudget.
Vid Mål- och budgetseminarium 2020-09-10 behandlades kommunens
styrmodell från 2020, kommunstyrelsen och nämndernas grunduppdrag,
kommunens ekonomiska förutsättningar utifrån de förslag som regeringen
aviserat inför kommande höstbudget/proposition samt resursfördelning.
Vidare presenterade nämnderna/utskotten vilka åtgärder som har gjorts för
att klara av 2020 års effektiviseringar, vilka planer och strategier som finns
för kommande effektiviseringar enligt VP 2021-2022 samt dess påverkan på
kvalitet och effektivitet. Kort presentation av investeringsbehovet när det
gällde nyinvesteringar samt inventarier åren 2021-2025 samt reinvesteringar
åren 2022-2025.
Dagen avslutades med en workshop för att se över kvalitetsfaktorer och
utvecklingsmål.
Majoritetens förslag innebär förändringar av driftbudgetramarna i
förhållande till tidigare beslutad verksamhetsplan enligt följande:
I avvaktan på den pågående utredningen kring samverkan samt ny
finansieringsmodell för Samhällsbyggnad Bergslagen, förbund och nämnd
skjuts de tidigare beslutade kostnadseffektiviseringar fram till år 2023. För
nämnden 0,1 Mnkr för år 2021 och 0,2 Mnkr för år 2022 och för förbundet 2,5
Mnkr för år 2021 och 2,8 Mnkr för år 2022.
Tillväxtnämnden får årligen 0,3 Mnkr för hyreskostnader för lokalen i Linden.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får årligen 0,9 Mnkr för drift av
Fellingsbro ishall.
Under kommunstyrelsen har en planeringsreserv budgeterats med 5 Mnkr
åren 2021 och 2022 samt 10 Mnkr för år 2023.
Under finansförvaltningen har justering skett för ökade driftkostnader samt
avskrivningar p g a tillkommande investeringar, för lägre pensionskostnader
samt för kostnader i samband med kommande planerade val. Skatteintäkterna har beräknats efter skatteunderlagsprognosen per 1 oktober 2020.
Årets budgeterade resultat kommer efter ovanstående kompletteringar uppgå
till 8,5 Mnkr för år 2021, 6 Mnkr för åren 2022 och 2023.
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Investeringarna uppgår under planperioden till 370,2 Mnkr. 124,1 Mnkr för år
2021, 137,5 Mnkr för år 2022 samt 108,6 Mnkr för år 2023. Plan finns även
för åren 2024-2025.
Va/renhållningsinvesteringarna beräknas lånefinansieras i sin helhet. Dessa
uppgår till 55,5 Mnkr för år 2021, 105,0 Mnkr för år 2022 och 72,0 Mnkr för
år 2023.
Henrik Arenvang
Kommundirektör

Gunilla Sandgren
Handläggare

För kännedom:
Samtliga nämnder
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Nerikes Brandkår
Bilagor:
Mål och budget 2021 och VP 2022-2023
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2021-2023
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1 Majoritetsföreträdarna har ordet
1.1 Politiks inriktning 2021-Framåt tillsammans
En budget för ett hållbart Lindesbergs kommun.
Socialdemokraterna och Centerpartiet lägger en budget för 2021 och VP för 2022-2023.
Just nu upplever vi något som berör och påverkar oss alla. En pandemi som gör att vi måste
ställa om och ställa in, ändra beslut och fatta nya beslut utifrån restriktioner i samhället.
Att nu lägga en hållbar budget är en utmaning, men vi tar vårt ansvar och fortsätter prioritera
och hålla den linje vi är inne på.
Vi prioriterar ett aktivt föreningsliv, och fortsätter att ge medel till ishallen i Fellingsbro och
till Linden. Linden är en lokal som samtliga föreningar i kommunen kan hyra.
Inga fler besparingar än dom vi redan tagit beslut om, den resan måste fortsätta! Alltså 10
miljoner under 2021, 10 miljoner 2022 samt 10 miljoner 2023.
Inget av dom nya generella pengar kommer läggas ut till driften dom kommer ligga som en
förstärkning på resultatet. Vi har många stora investeringar framför oss och kommer behöva
ha pengar till dom.
Men dom riktade medlen till äldreomsorgen kommer att fördelas direkt till
Socialförvaltningen. Vi kommer avsätta medel, via projekt med pengar som är avsatta till KS,
för att göra Fördjupade översiktsplaner för Fellingsbro, Storå och Guldsmedshyttan. Våra
gamla detaljplaner ska uppdateras och det offentliga rummet behöver en upprustning. Ett
starkt näringsliv är grunden för att vår verksamhet ska kunna utvecklas, en stark välfärd
bygger vi tillsammans!
Att fortsätta med heltidsresan är viktigt med syftet att öka heltidstjänsterna för våra
medarbetare. Vi måste också vara i framkant vad gäller digitaliseringen utifrån ett
medborgarperspektiv och då behövs det avsättas medel för inköp av programvara.
Agendan 2030 är ett verktyg för oss att arbeta med hållbarhetsmålen och få till ett synsätt för
samtliga förvaltningar och bolag att ha miljöfrågorna med på agenda. Vi ska påbörja en
satsning på skogsvård och slyröjning i kommunen, och våra vägar och gator behöver få en
förstärkt underhållsbudget 2021
För att klara våra verksamheter även om pandemin fortsätter och vi inte får täckning för våra
kostnader, så ska förvaltningarna kunna få sina kostnader för sjukskrivningar täckta via
medel avsatt under kommunstyrelsen.
Framtiden bygger vi tillsammans!
Irja Gustafsson

Jonas Kleber

Kommunstyrelsens Ordförande

Vice ordförande kommunstyrelsen.
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2 Inledning
Kommunfullmäktiges Mål och budget är det övergripande och överordnande styrdokumentet
som innehåller planperiodens förutsättningar.
Nämndernas uppgift är att fastställa grunduppdraget, kvalitetsfaktorer samt utforma
utvecklingsmål på sin nivå. Mål och budget fastställs av kommunfullmäktige i december
månad. Nämndernas verksamhetsplan fastställs i respektive nämnd senast december 2020.

3 Lindesbergs styrmodell
Det övergripande syftet med styrmodellen är att visa en gemensam struktur och
gemensamma arbetssätt för styrning och ledning av kommunen och dess verksamheter.
Styrmodellen ska främja att tid och kraft läggs på det som får positiv effekt på
verksamhetsutvecklingen som leder till en förbättring för medborgarna. Styrmodellen
omfattar hela kommunens organisation och ska främja att mervärde för medborgarna skapas.
Det är genom en helhetssyn kring medborgaren där det finns en balans mellan formell
styrning och kultur, förhållningssätt, ledarskap och delaktighet som detta kan uppnås.
Utgångspunkter







Styrmodellen ska omfatta alla delar av styrningen.
Styrmodellen ska kunna hantera alla typer av styrning som berör kommunens
verksamheter.
Styrmodellen är både en struktur och ett arbetssätt för planering och uppföljning.
Styrningen utgår från verksamheternas grunduppdrag.
Ansvaret för att planera, utveckla och följa upp verksamheten ska ligga så nära
medarbetare och medborgare som möjligt.
Styrmodellen är politiskt neutral och ska fungera oavsett politikens innehåll och över
tid. De politiska viljeinriktningarna framkommer i det som man fyller styrmodellen
med.

Styrning och ledning ska baseras på tillit och inte leda till ökade krav på för detaljerad
planering och uppföljning av verksamheterna. Planering och uppföljning av mer operativ
karaktär ska hanteras inom verksamheten utan krav på dokumentation.
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4 Vision
Lindesbergs kommun - där Bergslagen och världen möts
"Lindesbergs kommun ska genom nyskapande insatser, byggda på tradition och erfarenhet, vara
det naturliga valet för näringsliv och boende i Bergslagen och angränsande delar av
Mälardalen".

I Lindesbergs kommun ges alla möjlighet att växa och förverkliga sina liv. Vi satsar på skolan,
främjar arbete och företagande, underlättar för näringslivet och hjälper arbetslivet med
kompetensförsörjning. Vi ska bli en av Sveriges främsta skolkommuner, ge de bästa
möjligheterna till arbete och eget företagande och erbjuda en rik, varierad fritid. Lokal
utveckling gör kommunen hållbar i både tätorter och på landsbygden. Vare sig du är beroende
av samhällets stöd eller inte, lever både gammal och ung ett gott och tryggt liv i kommunen.
Dina drömmar, behov och ambitioner är centralt för kommunens utveckling!
Med den vackra Bergslagsnaturen som närmaste granne är det lätt att hitta ett hem att trivas
i, från Kloten i norr till Fellingsbro i söder. I Lindesberg har vardagen sin naturliga gång. Här
finns de livliga centralorterna och landsbygdens lugn. Kommunikationer, ett sjudande
affärsliv, attraktiva bostäder, industrimark och ett varierat och rörligt arbetsliv är självklart.
Här bygger vi ett hållbart samhälle som inkluderar alla människor. En god välfärd och rika
möjligheter med ett sprudlande kultur- och föreningsliv ger det lilla extra som vi behöver.
Förutsättningarna för handel och näringsliv är utmärkta. I kommunen finns en framsynt
planberedskap så olika boendealternativ i attraktiva lägen snabbt erbjuds likaväl som mark
för industrietablering och effektivt företagsstöd.
I Lindesbergs kommun finns unika förutsättningar med flera idrottsanläggningar och klubbar
som erbjuder bredd- och elitverksamhet. Här finns sjukvård på nära håll var du än befinner
dig och akutsjukhus på huvudorten. De goda kommunikationerna gör det enkelt att pendla.
Lindesbergs kommun ligger i hjärtat av Bergslagen och har drygt 23 500 invånare.
Näringslivet präglas både av historisk tillverkningsindustri och många nya små och stora
företag inom både teknik, tjänste- och varuproduktion.
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5 God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning för Lindesbergs kommun innebär att säkerställa en ekonomi som
håller över tid. Det innebär att kommunens finansiella och verksamhetens mål uppnås, att
verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt för att uppnå hållbar
utveckling.
Hållbar utveckling innebär att en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillgodo se sina behov. Hållbar utveckling innefattar
ekologisk, social och ekonomiskhållbarhet. Den ekonomiska hållbarheten väger tungt vid
bedömning av god ekonomisk hushållning.
Det är viktigt för god ekonomisk hushållning att soliditeten över en längre period utvecklas i
positiv riktning. Soliditeten är ett mått på långsiktigt finansiellt handlingsutrymme. Det visar i
vilken utsträckning tillgångar har finansierats med eget kapital respektive lån. Att visa
överskott till följd av tillfälliga intäkter eller realisationsvinster är inte ett långsiktigt hållbart
arbete för att bygga en budget. Ett positivt resultat är viktigt för att klara framtida
investeringar och förändringar i demografin.
För att skapa ett finansiellt handlingsutrymme är Lindesbergs kommuns finansiella mål:
1. Soliditeten skall vara oförändrad eller öka under planperioden 2021–2023.
2. Årets resultat skall uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag
och utjämning.
Kommunala bolagen
Styrningen sker utifrån de mål som kommunfullmäktige sätter upp och de resultat som skall
uppnås. Detta framgår av ägardirektiven som utfärdats. Kommunens bolag skall även följa det
årshjul som beslutats av kommunstyrelsen samt i tillämpliga delar följa de strategier som
fastställts av kommunfullmäktige.
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6 Hållbar utveckling
De globala målen för hållbar utveckling Agenda 2030, antogs av FN:s generalförsamling i
september 2015. Alla har ett ansvar att bidra till målen och i Sverige ligger ansvaret på
arbetet med de globala utmaningarna lokalt. Utmaningen blir att se och bedöma hållbarheten
utifrån de tre delarna som en helhet. Hållbarutveckling i Lindesbergs kommun innebär att
resurserna används på ett sätt så att kommande generationers möjligheter till utveckling
äventyras. Lindesbergs kommun kommer under 2021–2023 att arbeta för att integrera
Agenda 2030 genom kommunfullmäktiges och bolagens grunduppdrag, kvalitetsfaktorer och
utvecklingsmål.
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7 Grunduppdrag
7.1 Arbetsgivare
Beskrivning
Lindesbergs kommun är en stor och viktig arbetsgivare som erbjuder många arbetstillfällen
både för boende och kommunen och inpendlare från andra kommuner. Genom att attrahera,
rekrytera, utveckla och behålla kompetens har vi personal som mår bra och gör att vi når en
högre måluppfyllelse och därmed levererar service med god kvalitet till medborgarna.

Kvalitetsfaktor

Kvalitetsindikator

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

Resultat i medarbetarenkätens fråga om att se fram
emot att gå till arbetet

Friska medarbetare

Sjukfrånvaro hos medarbetare

7.2 Välfärd och service
Beskrivning
Trygg social utveckling för alla åldrar är en förutsättning för ett väl fungerande och
utvecklande arbete. I takt med att befolkningen blir äldre är det allt viktigare att främja en
positiv hälsoutveckling för att möjliggöra ett självständigt liv högt upp i åldrarna. En
genomförd utbildning är en grundläggande förutsättning för att vara en aktiv
samhällsmedborgare med egen försörjning och även en avgörande faktor för en god och
jämlik hälsa.

Kvalitetsfaktor

Kvalitetsindikator

God ekonomisk hushållning

Soliditeten ska vara oförändrad eller öka jämfört med
föregående år
Årets resultat skall uppgå till minst 1 procent av
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
Nämndernas effektiviseringar ska beslutas och
genomföras under planperioden
Nämndernas grunduppdrag och kvalité ska vara
uppfyllt eller på väg att uppnås

God kommunal service

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Livsmedelskontroll
- Totalt, NKI
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Bemötande,
NKI
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Effektivitet,
NKI
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Information,
NKI
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Kvalitetsfaktor

Kvalitetsindikator
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Kompetens,
NKI
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt
- Rättssäkerhet, NKI
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt
- Tillgänglighet, NKI
Uppdaterade detalj- och exploateringsplaner i de
mest efterfrågade områdena
Nöjda medborgare

7.3 Samhälle och demokrati
Beskrivning
Alla invånare ska ha samma möjligheter att delta i den demokratiska processen och att nå
inflytande över de beslut som tas. Lindesbergs kommun har respekt för människors olikheter
och arbetar för en samhällsutveckling som inte äventyrar möjligheterna för kommande
generationer. Aktuella översiktsplaner och en planberedskap för byggande i hela kommunen
ska finnas. Genom ett levande näringsliv skapas långsiktig hållbar tillväxt som är avgörande
för kommunens utveckling.

Kvalitetsfaktor

Kvalitetsindikator

Samverkan internt och externt för att möta
framtidens välfärdsutmaningar

Långtidsarbetslöshet 25–64 år, andel (%) av bef.
Kvinnor
Långtidsarbetslöshet 25–64 år, andel (%) av bef. Män
Befolkningsprognos
Utbetalning av försörjningsstöd exklusive intäkter
Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt
bistånd andel % av befolkningen, kvinnor
Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt
bistånd andel % av befolkningen, män
Invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel
(%)
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8 Utvecklingsmål
8.1 Arbetsgivare
Beskrivning
Lindesbergs kommun är en stor och viktig arbetsgivare som erbjuder många arbetstillfällen
både för boende och kommunen och inpendlare från andra kommuner. Genom att attrahera,
rekrytera, utveckla och behålla kompetens har vi personal som mår bra och gör att vi når en
högre måluppfyllelse och därmed levererar service med god kvalitet till medborgarna.

Utvecklingsmål

Utvecklingsindikator

Ökad digitalisering inom verksamheter och
kommunen för att klara av kompetensförsörjningen
och välfärden i framtiden

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel
(%)
Datasystem som möjliggör att hålla digitala möten
och sammanträden utifrån informationssäkerhet och
GDPR

8.2 Välfärd och service
Beskrivning
Trygg social utveckling för alla åldrar är en förutsättning för ett väl fungerande och
utvecklande arbete. I takt med att befolkningen blir äldre är det allt viktigare att främja en
positiv hälsoutveckling för att möjliggöra ett självständigt liv högt upp i åldrarna. En
genomförd utbildning är en grundläggande förutsättning för att vara en aktiv
samhällsmedborgare med egen försörjning och även en avgörande faktor för en god och
jämlik hälsa.

Utvecklingsmål

Utvecklingsindikator

Ökad måluppfyllelse i skolan

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram,
hemkommun, andel (%) Kvinnor
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram,
hemkommun, andel (%), män
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av
nybörjare två år tidigare, andel (%) Kvinnor
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av
nybörjare två år tidigare, andel (%) Män
Gymnasieelever med examen inom 4 år,
högskoleförberedande program hemkommun, andel
(%) Kvinnor
Gymnasieelever med examen inom 4 år,
högskoleförberedande program hemkommun, andel
(%) Män
Gymnasieelever med examen inom 4 år,
introduktionsprogram hemkommun, andel (%) Män
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Utvecklingsmål

Utvecklingsindikator
Gymnasieelever med examen inom 4 år,
yrkesprogram hemkommun, andel (%) Kvinnor
Gymnasieelever med examen inom 4 år,
yrkesprogram hemkommun, andel (%) Män
Gymnasieelever med examen inom 4 år,
introduktionsprogram hemkommun, andel (%),
kvinnor

En ökad långsiktig ekonomisk planering

Årets resultat skall uppgå till minst 1 procent av
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
Prognossäkerhet vid ekonomiska uppföljningar

8.3 Samhälle och demokrati
Beskrivning
Alla invånare ska ha samma möjligheter att delta i den demokratiska processen och att nå
inflytande över de beslut som tas. Lindesbergs kommun har respekt för människors olikheter
och arbetar för en samhällsutveckling som inte äventyrar möjligheterna för kommande
generationer. Aktuella översiktsplaner och en planberedskap för byggande i hela kommunen
ska finnas. Genom ett levande näringsliv skapas långsiktig hållbar tillväxt som är avgörande
för kommunens utveckling.

Utvecklingsmål

Utvecklingsindikator

Samverkan mellan kommunen och näringsliv ska öka

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Livsmedelskontroll
- Totalt, NKI
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Bemötande,
NKI
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Effektivitet,
NKI
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Information,
NKI
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Kompetens,
NKI
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt
- Rättssäkerhet, NKI
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Tillgänglighet,
NKI

Lindesbergs kommun ska bli mer inkluderande

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef.
Kvinnor
Långtidsarbetslöshet 25–64 år, andel (%) av bef. Män
Utbetalning av försörjningsstöd exklusive intäkter
Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt
bistånd andel % av befolkningen, kvinnor
Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt
bistånd andel % av befolkningen, män
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Utvecklingsmål

Utvecklingsindikator
Lämnat etableringsuppdraget och deltar i
arbetsmarknadspolitiska program (status efter 90
dagar), andel (%)
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller
studera (status efter 90 dagar), andel%
Andel tillsvidareanställda med heltidsanställning

9 Planeringsförutsättningar
9.1 Omvärld
Ett omtumlande år ger oväntade avtryck i den kommunala ekonomin. Det har skett en stor
omställning av verksamheterna, intäkterna minskar, och skatteunderlaget räddas av statliga
åtgärder, statsbidragen är rekordstora. Ett rekordresultat för år 2020 låg inte inom
möjligheternas horisont i våras, men likväl pekar det ditåt nu. Även de närmaste två åren ser
förhållandevis bra ut. Men både de mänskliga och ekonomiska effekterna av pandemin på kort
och långsikt osäkra.
Fortsatt stor osäkerhet i ekonomin
Smittspridningen av covid-19 ökar nu åter i samhället. Vilka ekonomiska konsekvenserna blir
av detta är mycket osäkert. Det ekonomiska scenariots utgångspunkt är att smittspridningen
globalt kulminerar i år och att den globala trenden för nästa år blir ett gradvis minskat antal
smittade. Vårens rekordsnabba konjukturkollaps och dess effekter på samhällsekonomin
tycks ändå i nuläget ligga bakom oss och bottenpunkten för den kollapsen har passerats både
globalt och i Sverige. En stark positiv rekyl syns just nu i tillväxten världen över. Men det
kraftiga raset i våras innebär att återhämtningen kommer att ta tid. Utifrån att
coronapandemin har tagit ny fart på senare tid och nya restriktioner har införts i flera länder
så är osäkerheten om utvecklingen framåt mycket stor.
Effekten av pandemin har inneburit ett stort tryck inom vissa verksamheter, samtidigt som
efterfrågan har varit mindre inom andra verksamheter bland annat inom kultur, fritids och
dagverksamheter. Efterfrågan på särskilda boenden och hemtjänst har till följ av oro för
smittspridning varit lägre liksom efterfrågan på barnomsorg som använts kortare tider än
normalt då många föräldrar jobbat hemifrån.
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Fler behöver arbeta
Det är lätt att allt fokus just nu hamnar på Coronapandemin. Det är dock viktigt att fortsätta
att planera för den demografiskaverkligheten, då antalet personer i behov av välfärdstjänster
ökar snabbareän antalet invånare i yrkesför ålder och det är främst inom äldreomsorgen. Att
fler människor i arbetsför ålder är anställningsbara och att fler behåller sin hälsa högt upp i
åldrarna är viktigt för att klara kompetensförsörjningen.

Källa: Ekonomirapporten oktober 2020 (SKR)

Kommunfullmäktige, Verksamhetsplan 2021-2023

13(25)

9.2 Lindesbergs kommun
Befolkningsutveckling och prognos
Under åren 2010–2019 ökade antalet invånare i Lindesbergs kommun med 554 personer.
Under åren 2012, 2015 och 2016 har ökningen varit kraftigare än andra år och det beror
främst på att antal nyanlända bosatte sig i kommunen. Under åren 2017 och 2018 har
kommunen haft en minskning av invånarantalet för att sedan under 2019 öka igen. Per sista
augusti har antalet invånare ökat med 44 personer och det är främst i åldersgrupperna 65-år
och äldre. Prognosen fram till år 2029 är att personer som är 80 år- och äldre kommer att öka
med ca 23 procent, det är lägre än riket i snitt och för invånare i åldrarna 0–18 år är
prognosen på ca 2 procent i ökning och även det är lägre än riket. Personer som är i
arbetsförålder 19–64 år ligger samma nivå 2029 jämfört med år 2020 i Lindesbergs kommun.
I riket är prognosen att de i arbetsför ålder ökar med ca 5 procent. Så det innebär att
Lindesbergs kommun har större utmaningar gällande demografin än snittet i riket de
närmaste åren framåt då de äldre ökar i snabbare än de i arbetsförålder. Tas hänsyn till att
personer jobbar lite längre än till 65 år, så räcker inte för att täcka upp behovet av tjänster i
kommunen, då 80-W äldre ökar mera.

Andel av befolkningen i Lindesbergs kommun för respektive åldersintervall.
Åldersintervall

2009

2019

2029

0–18 år

21%

21%

28%

19–64 år

57%

54%

53%

65–79 år

15%

19%

18%

6%

6%

8%

80-W
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Ekonomiska förutsättningar
Drift- och investeringsramar utgör de ekonomiska förutsättningarna för nämndernas
planering av verksamheten. Kommunfullmäktige fördelar ramarna till nämnderna, så att
nämnderna kan prioritera och skapa en riktning av grunduppdrag, kvalitetsfaktorer.
Lindesbergs kommun har redovisat positivia ekonomiska resultat som överstiger 1 procent
av skattenetto under de senaste åren och även för år 2020 prognostiseras ett positivt resultat.
Att resultatet har varit positivt totalt i kommunen beror främst på tillfälliga och riktade
statsbidrag.
Den totala prognosen för nämnderna år 2020 är ett negativt resultat och har varit så något år
bakåt i tiden. Det kommer att vara stora ekonomiska utmaningar även i framtiden då
åldersgruppen 80-W ökar och därmed ökade behov av kommunala tjänster samtidigt som de i
arbetsför ålder inte ökar i samma takt, samt stora kostnadseffektiviseringar under
planperioden.
Kommunens skatteintäkter
Kommunens största inkomstkälla är skatteintäkterna det är ca 56 procent av de totala
intäkterna i kommunen. Skattesatsen för Lindesbergs kommun för år 2021 är 22:30 och
därmed oförändrad jämfört med år 2020. Kommunens skatteintäkter påverkas främst av
skatteunderlagets utveckling och befolkningsförändring. De delar som har stor påverkan och
osäkerhet avseende skatteintäkterna är hur långdragen coronapandemin blir och hur det i sin
tur påverkar näringslivet i kommunen och globalt. Kommunen har ett flertal stora industrier
som genererar många arbetstillfällen, måste de varsla personal så påverkar det kommunens
skatteintäkter och eventuellt arbetslösheten i Lindesbergs kommun. Ökar arbetslösheten så
kan det även generera högre kostnader för ekonomiskt bistånd.



Skatteintäkter och utjämningsbidrag i Lindesbergs kommun beräknas utifrån den
prognos som SKL (Sveriges kommuner och landsting) presenterade i cirkulär 20:39 i
oktober månad 2020.
Beräkningen baseras på kommunens egna befolkningsprognos.

Övriga planeringsförutsättningar








Pensionsberäkningen grundas på uppgifter från KPA Pension, augusti 2020 med en
femårig prognos
Internräntan är 1,25 procent år 2021
Borgensavgiften 0,3 % på aktuellt lånebelopp 2020-12-31
Ökade personalkostnader har budgeterats i en centralpott som fördelas till nämnderna
då resultatet av löneförhandlingarna är slutförda.
Budget för ökade kostnader för avskrivningar och drift finns på finansförvaltningen
I verksamhetsplan 2021–2023 ingår en effektivisering/verksamhetsavveckling för
samtliga nämnder.
Regeringen har aviserat ytterligare medel till kommunerna för att säkra välfärden.
Fördelningen sker efter befolkning (kronor/invånare) och bidraget är ett generellt
statsbidrag. För Lindesbergs kommunen innebär förslaget tillskott på 16 Mnkr för år
2021 och 8 Mnkr för år 2022. Ett riktat statsbidrag föreslås till äldreomsorgen, sk
äldreomsorgslyftet med 9,2 Mnkr där kommunen ges möjlighet att söka bidraget.
Dessutom föreslås en permanent satsning till äldreomsorgen på 11 Mnkr. Beslut har
ännu (november 2020) inte fattats av riksdagen varför dessa medel inte finns med i
budgetförslaget
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Soliditet
Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur
stor del som finansieras med eget kapital. Ju högre soliditet, desto lägre är skuldsättningen i
kommunen.
Soliditeten påverkas av två faktorer: årliga resultatet och förändringen av tillgångar. För att få
med de pensionsförpliktelser med löneskatt som finns utanför balansräkningen, används
måttet soliditet inklusive pensionsförpliktelser. Det ger en bättre bild av kommunens totala
långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Kommunens soliditet har utvecklats positivt de
senaste åren vilket medför att kommunens egna kapital täcker pensionsskulden. Prognosen är
att soliditeten stärks ytterligare under planperioden.
Soliditeten för kommuner som även de är lågpendlings kommun nära större stad så hade de
en soliditet på 12,7 procent år 2019, snittet i riket ligger på 26,7 procent år 2019.Lindesbergs
kommun närmar sig snittet i riket gällande soliditeten.
Det finansiella målet är att soliditeten ska vara oförändrad eller öka jämfört med föregående
år. Den budgeterade soliditeten är lägre än vad utfallet blev per sista augusti

Resultatutveckling
Kommunallagen fastställer att kommunen för ett räkenskapsår måste redovisa högre intäkter
än kostnader. För att säkra det egna kapitalet och bygga upp medel för investeringar, reserv
för oförutsedda händelser och kostnader utanför egen kontroll, konjunktursvängningar eller
förändrade lagar och förordningar måste resultatet inte bara vara i balans utan det krävs
positiva resultat. Ska de budgeterade resultaten uppnås så krävs det att nämnderna klarar av
att genomföra de effektiviseringar på som finns i planperioden.
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Investeringsbudget
Fördelningen av investeringsbudgeten sker med utgångspunkt utifrån reinvesteringar,
nyinvesteringar och inventarier. Reinvesteringar har prioriterats först för att säkerställa att
grunduppdraget uppnås. De största reinvesteringsbehoven framåt finns inom vatten,
renhållning och gata. Investeringar av inventarier är höga främst under år 2021 och dessa
inventarier avser ny grundskola.
De största enskilda investeringsprojekten under perioden är Lindesbergs reningsverk, Rya
vattenverk, reservvattenledning Lindesberg-Nora, ombyggnad Kristinavägen samt inventarier
till ny grundskola.
En stor investering som är i planeringsfasen och som inte finns med i budget är Frövi
industriområde där detaljplanen går ut på samråd under hösten 2020 och kan eventuellt
påbörjas under planperioden. Byggnader vid Ölsjöbadet i Ramsberg som kommunen äger har
brunnit under hösten 2020 och ska återställas. Ärendet är hos försäkringbolaget nu för
behandling och bygglovshantering pågår så det kommer att bli aktuellt under 2021.
Diagrammet beskriver nettoinvesteringarna fördelat på avgiftsfinansierade verksamhet och
övrig verksamhet. Avgiftsfinansierad verksamhet är vatten och renhållning och övriga
investeringar är till största delarna infrastrukturella satsningar.

Investeringarna på 124,1 Mnkr, år 2021 motsvarar 8 procent av verksamhetens
nettokostnader
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Likviditet och kassaflöde
Genomförs alla planerade investeringar och lån upptas med 55,5 Mnkr år 2021 och 105,0
Mnkr 2022 och 72,0 Mnkr år 2023 för vatten- och renhållnings investeringar, så är prognosen
att kommunens likvida medel minskar med ca 10 Mnkr per år för åren 2021–2023.
Kommunens insatskapital i Kommuninvest AB kommer efter beslut i kommunfullmäktige att
öka med 9,3 Mnkr till och med år 2024. Första inbetalningen har sett under 2020 på 3,2 Mnkr.
I planen har 1,5 Mnkr upptagits för år 2022 och 2,3 Mnkr för år 2023. Sista inbetalningen sker
år 2024 med 2,3 Mnkr
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10 Ekonomi
Driftbudget, budgetramar per nämnd
Revision
Kommunstyrelsen totalt
Kommunstyrelsens projekt

Budget 2020

Budget 2021

VP 2022

VP 2023

0,9

0,9

0,9

0,9

156,6

183,1

184,2

185,6

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

10,0

Planeringsreserv
varav
Kommunstyrelseförvaltningen

72,3

92,4

92,8

91,8

varav
Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen

45,9

47,1

47,1

44,0

varav VA/renhållning

0,0

0,0

0,0

0,0

varav Räddningstjänst

29,9

30,2

30,8

31,4

3,5

3,5

3,5

3,5

96,8

75,2

74,5

73,9

Barn- och utbildningsnämnd

635,6

632,9

628,4

623,9

Socialnämnd

532,9

529,3

525,4

521,5

14,1

14,1

14,1

13,8

Summa nämnder/
verksamheter

1 436,9

1 435,5

1 427,5

1 419,6

Finansförvaltning

1 439,1

1 444,0

1 433,5

1 425,6

2,3

8,5

6,0

6,0

varav
Överförmyndarverksamhet
Tillväxtnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden
Bergslagen

Resultat
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Investeringsbudget per nämnd
Nämnd

Budget 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Kommunstyrelsen inklusive
Samhällsbyggnadsförbundet
och Vatten och renhållning

90,3

128,4

101,9

93,9

46,7

Kommunstyrelsen

18,9

5,0

2,5

2,5

2,5

Kommunstyrelsen till
förfogande

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Busshållplatser

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Gång-och cykelväg
Siggebohyttevägen

1,1

2,0

1,5

1,5

1,5

Vändplan Guldsmedshyttan
Utgift

5,6

Inkomst

1,4

Netto

4,2

Gång- och cykelvägar enligt
plan

2,5

Mark- och exploatering

5,0

E-tjänster

0,2

0,2

0,2

0,2

Utrustning måltid

0,3

0,3

0,3

0,3

Inventarier måltid ny skola

3,0

E-arkiv

0,1

13,0

21,8

22,0

11,0

11,0

Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen
-varav gata

12,7

Ombyggnad Kristinavägen

10,1

Reinvesteringar underhåll gator
och vägar

4,2

4,7

4,7

5,7

5,7

Reinvesteringar trafik och
tillgänglighet

0,6

0,8

0,8

0,9

0,9

Reinvesteringar väg och
gatubelysning

3,6

2,2

2,3

2,4

2,5

Sandfickor

0,3

0,3

Reinvesteringar vägbelysning
Ramsberg

1,5

1,0

Reinvesteringar
broar/vägtrummor

2,5

4,0

3,0

2,0

1,0

-varav park/skog

1,8

3,8

2,1

1,9

3,1

Lekplatser

1,0

0,6

1,1

0,6

1,1

Flugparken etapp 3
Frövi strandpark

1,0
0,1
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Nämnd

Budget 2021

Rekreationsstråk
Stadsskogen/Andersvik
Råsvalslunds besöksmål

0,1

Park vid tivoliplan

0,2

Plan 2022

Plan 2023

0,4

0,1

Plan 2024

Plan 2025

0,7

Torphyttan, nytt villaområde

0,4

Strandpromenaden Lindesberg

0,2

1,0

1,0

Plantering träd och möblering

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

- varav idrott

1,4

1,6

1,5

1,5

5,5

Reinvesteringar idrott

1,4

1,4

1,5

1,5

1,5

Kylanläggning Råsshallen

4,0

Pooltäckning Fellingsbro badet

Vatten/renhållning

0,2

55,5

105,0

72,0

64,0

24,0

-varav renhållning

0,5

25,0

Ny återvinningscentral

0,5

25,0

- varav vatten/avlopp

55,0

80,0

72,0

64,0

24,0

Lindesbergs reningsverk

2,0

50,0

50,0

50,0

0,0

Mindre ledningsarbeten och
dagvatten

7,0

7,0

8,0

8,0

8,0

Mindre va-anläggningar

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

Reservvattenledning
Lindesberg-Nora

8,5

15,0

Rya vattenverk

22,0

Va-förnyelser Kristinavägen

2,0

8,0

Vattentornet Hagaberg
(tätskikt)

10,0

Gusselby verksamhetsområde

3,0

Torphyttan, nytt villaområde

6,5

Tillväxtnämnden

0,7

Inventarier bibliotek

0,7

Barn- och utbildningsnämnd

31,1

8,1

Inventarier ny grundskola
Brotorp/Lindbackaskolan

27,0

0,8

IT på nya
Brotorp/Lindbackaskolan

1,8

1,7

Inventarier elevhälsa
IT utöver Brotorp/Lindbacka
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5,7

3,1

4,6

0,1
1,0

2,6
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Nämnd

Budget 2021

Inventarier förskola 9 +11,5
avdelningar
Undervisningsinventarier
gymnasieskola

1,0

Undervisningsinventarier
Fröviskolan, Vedevågsskolan,
Björkhagaskolan

0,9

Inventarier idrottshall
Fellingsbro

0,4

Undervisningsinventarier
Storåskolan

Plan 2022

Plan 2023

3,3

5,1

2,2

0,6

Plan 2024

Plan 2025

2,0

2,0

1,9

1,2

Socialnämnden

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Larm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Madrasser

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Samhällsbyggnadsnämnden

1,0

Inventarier ny lokal

0,5

Mätbil

0,5
137,5

108,6

98,0

52,3

Totala investeringar

124,1
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Resultatbudget
Bokslut

Bokslut 2019

Budget 2020

Budget 2021

VP 2022

VP 2023

Verksamhetens
intäkter

351,3

357,7

370,3

370,3

370,3

Verksamhetens
kostnader

-1 803,7

-1 870,3

-1 900,8

-1 927,3

-1 955,5

-19,8

-22,2

-23,2

-24,2

-25,2

-1 472,2

-1 534,7

-1 553,7

-1 581,2

-1610,4

1 105,3

1 120,1

1 078,8

1 117,0

1 161,0

396,3

417,0

481,4

468,0

453,4

29,4

2,3

6,4

3,9

4,0

Finansiella
intäkter

6,2

4,5

5,5

5,5

5,5

Finansiella
kostnader

-1,2

-4,5

-3,5

-3,5

-3,5

34,5

2,3

8,5

6,0

6,0

Avskrivningar
Nettokostnader
Skatteintäkter
Generella
statsbidrag och
utjämning
Verksamhetens
resultat

Extraordinära
kostnader
Årets resultat
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Balansbudget
Bokslut 2019

Budget 2020

Budget 2021

VP 2022

0,0

0,0

0,0

0,0

Mark, byggnader, tekniska
anläggningar

318,3

367,4

468,4

570,6

645,6

Maskiner och inventarier

38,7

56,6

73,9

87,1

97,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Materiella
anläggningstillgångar

357,0

424,0

542,3

657,6

743,1

Finansiella
anläggningstillgångar

409,6

409,6

409,6

411,1

413,4

Finansiella
anläggningstillgångar

409,6

409,6

409,6

411,1

413,4

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

766,6

833,6

951,9

1 068,7

1 156,5

BIDRAG TILL
INFRASTRUKTUR

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Förråd, exploatering

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

129,7

129,7

129,7

129,7

129,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kassa och bank

246,1

245,8

191,5

185,7

175,9

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

376,5

376,3

321,9

316,1

306,4

1 143,1

1 209,9

1 273,9

1 384,9

1 462,9

691,0

725,6

727,8

736,3

742,3

34,5

2,3

8,5

6,0

6,0

Resultatutjämning

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Övrigt eget kapital

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

EGET KAPITAL

725,6

727,8

736,3

742,3

748,3

Avsättning för pensioner
mm

113,6

113,6

113,6

113,6

113,6

20,5

20,5

20,5

20,5

20,5

134,1

134,1

134,1

134,1

134,1

9,6

74,1

129,6

234,6

306,6

Övriga kortfristiga skulder

273,7

273,7

273,7

273,7

273,7

SKULDER

283,4

347,9

403,4

508,4

580,4

1 143,1

1 209,9

1 273,9

1 384,9

1 462,2

515,5

496,0

471,0

447,0

429,6

2 112,8

2 112,8

2 112,8

2 112,8

2 112,8

Immateriella
anläggningstillgångar

Övriga materiella
anläggningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar

SUMMA TILLGÅNGAR
Ingående eget kapital
Årets resultat

Övriga avsättningar
AVSÄTTNINGAR
Långfristiga lån

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

VP 2023
0,0

Ansvarsförbindelse
Pensionsförpliktelse
inklusive löneskatt
Borgensförbindelse
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Kassaflödesanalys
Bokslut
2019

Budget
2020

Prognos
2020

Budget
2021

VP 2022

VP 2023

Årets resultat

34,5

2,3

24,9

8,5

6,0

6,0

Justering av- och nedskrivningar

19,8

21,6

21,5

23,2

24,2

25,2

Justering för gjorda avsättningar

6,0

Medel från verksamheten före
förändring av rörelsekapital

60,3

23,9

46,4

31,7

30,1

31,2

LÖPANDE VERKSAMHET

Ökning/minskning kortfristiga
fordringar

-0,1

Ökning/minskning kortfristiga
skulder

9,4

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

69,6

23,9

46,4

31,7

30,1

31,2

Investering fastigheter och
inventarier

-27,0

-61,1

-25,8

-68,6

-32,5

-36,6

Investering vatten och
renhållning

-27,4

-24,5

-36,2

-55,5

-105,0

-72,0

-1,5

-2,3

INVESTERINGSVERKSAMHET

Investering i finansiella
anläggningstillgångar
Försäljning inventarier/mark
Finansiell leasing
Kassaflöde
investeringsverksamhet

1,4

2,0

3,0

2,0

2,0

2,0

-2,4

-5,0

-3,0

-4,0

-4,0

-4,0

-55,4

-88,6

-62,0

-126,1

-141,0

-112,9

55,5

105,0

72,0

FINANSIERINGSVERKSAMHET
Långfristig skuld finansiell leasing

-3,1

Minskning av finansiell
anläggningstillgång

-0,1

Ökning av långfristiga skulder
investeringar vatten

24,5

Ökning långfristiga skulder
skattefinansierade investeringar

40,0

Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

-3,2

64,5

0,0

55,5

105,0

72,0

Årets kassaflöde

11,0

-0,2

-15,6

-38,9

-5,8

-9,8

Likvida medel vid årets början

235,0

246,1

246,1

230,4

191,5

185,7

Likvida medel vid årets slut

246,1

245,8

230,4

191,5

185,7

175,9
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KS 2020/135-11

Mål- och budget
2021-2023

KS beredande
2020-10-27

Resultaträkning jfr med VP
Årets resultat enligt KF beslut
2019
Samhällsbyggnadsnämnden
Bergslagen
Samhällsbyggnadsförbundet
Förändrade skatteintäkter
Lägre pensionskostnader
Valet

Budget
2020

VP
2021

VP Förslag
2022
2023

2,3

5,3

29,2

-0,1

-0,2

-2,5

-2,8

3

-16

10

5
-1

30,7

-8

-0,5

Resultaträkning jfr med VP, forts.
Ökade
driftkostnader/avskrivningar
pga investeringar

Budget
2020

VP
2021

VP Förslag
2022
2023

-1

-2

-5

Ishall Fellingsbro, drift

-0,9

-0,9

-0,9

Linden, hyra

-0,3

-0,3

-0,3

-5

-5

-10

8,5

6

6

Planeringsreserv, KS

Årets resultat

2,3

Driftbudgetramar, nämnder
Revision

Budget
2020
0,9

Förlag Förslag Förslag
2021
2022
2023
0,9
0,9
0,9

Kommunstyrelse

253,4

258,3

258,4

258,9

Barn- och utbildningsnämnd

635,6

632,9

628,4

623,9

Socialnämnd
Samhällsbyggnadsnämnden
Bergslagen
Summa nämnder

532,9

529,3

525,4

521,5

14,0

14,1

14,1

13,8

1436,8 1435,5 1427,2 1419,0

Finansiering

1439,1 1444,0 1433,2 1425,0

Årets resultat

2,3

8,5

6,0

6,0

Kostnadseffektiviseringar
Kommunstyrelsen

2020

2021

2022

2023 Totalt

-Tillväxtutskottet

5,0

0,7

0,7

0,6

-7,0

-Utskottet för stöd o strategi
Samhällsbyggnadsförbundet

4,3

0,5

0,5

0,5

-5,8

-

-

-

3,1

-3,1

Forts. Kostnadseffektiviseringar
2020

2021

2022

2023 Totalt

Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnden

7,0
3,0

4,5
3,9

4,5
3,9

4,6 -20,6
3,8 -14,6

Samhällsbyggnadsnämnden
Bergslagen

-

-

-

0,3

-0,3

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-11-11
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KS 2020/73

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

Kommunstyrelsen

Uppföljning och analys 2020 oktober
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger månadsuppföljningen
för oktober 2020 till handlingarna.
Ärendebeskrivning
I årshjulet för planering och uppföljning så är det beslutat att det ska ske en
enklare ekonomisk avstämning efter februari, maj, juli och augusti from 2020.
Efter mars månad så ska det ske en uppföljning med en prognos, men utifrån
rådande omständigheter gällande Corona och de konsekvenser som det
innebär, så finns det ingen prognos med efter april månad. Efter tio månader
så visar kommunens verksamheter på ett underskott mot budget med 10,3
Mnkr, och finansen (skatter, bidrag med mera) visar på ett överskott med 82,0
Mnkr mot budget. Finansen överskott beror främst på att budgeten nya löner
för år 2020 inte är utfördelade för alla fack ännu, då löneförhandlingar är
flyttat till hösten samt extra generella statsbidrag för 2020. Helårsprognosen
för finansen är ett överskott med 46,7 Mnkr och för verksamheterna så är
helårsprognosen -22,6 Mnkr. Totalt är helårsprognosen 24,1 Mnkr.

Henrik Arenvang
Kommundirektör

Anette Persson
Handläggare

För kännedom:
Samtliga förvaltningar
Bilagor:
Uppföljning och analys oktober 2020

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

Månadsppföljning
Oktober 2020
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1 Verksamhetsuppföljning
1.1 Befolkning
Befolkningen har tom sista september 2020 ökat med 48 personer, jämfört med samma
period år 2019 var det +25 personer. Skillnader mellan åren är att invandringsöverskottet är
betydligt lägre i år jämfört med 2020. För år 2019 var invandringsöverskottet +159 och under
2020 är det hittills + 52 personer, coronapandemin har en stor påverkan här då många
gränser har varit stängda under året. Inrikes flyttningsnetto var tom sista augusti 2019 - 114
personer och år 2020 så är det +1 personer. Åldersgruppen 65+ har ökat med 143 personer
under året och de i arbetsför ålder har minskat med 16 personer. Vilket innebär en utmaning i
framtiden gällande kompetensförsörjningen i kommunen. I kommunen finns 15 personer per
sista september som är 100+ och 90-W 314 personer.
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1.2 Arbetslöshet Lindesbergs kommun
När det gäller ungdomar upp till 24 år som är öppet arbetslösa och nyinskrivna i Lindesbergs
kommun så har antalet gått stadigt nedåt sedan v 35 och ligger nu lägre jämfört med
motsvarande period 2019. vilket är positivt. En anledning kan var att flera har påbörjat
studier under hösten.

Den totala arbetslösheten i kommunen har minskat sedan vecka 29 men ligger fortfarande
högre vecka 44 jämfört med samma period föregående år. Antalet nyinskrivna v 44, år 2020
är lägre jämfört med samma vecka 2019.
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1.3 Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron totalt i kommunen börjar stiga lite grann under oktober månad efter att har
sjunkit lite varje månad sedan juni månad. Sjukfrånvaron ökar litegrann på alla förvaltningar
förutom på Tillväxtförvaltningen under oktober. Orsaken till ökningen kan kopplas ihop med
ökningen av antalet smittade av coronaviruset i regionen. Det kan även ses positivt genom att
personalen stannar hemma vid minsta symtom och därmed tar sitt ansvar gällande
smittspridningen.

Kommunstyrelse, Månadsppföljning

5(23)

1.4 Ekonomiskt bistånd
Ekonomiskt bistånds avvikelse är -7,6 Mnkr och prognos för helåret är -8,6 Mnkr. Prognosen
än sänkt med 0,5 Mnkr vilket beror på att trenden med höga kostnader vikt nedåt. Prognosen
är ändå på en rekordhög nivå jämfört med tidigare år. Diagrammet nedan visar på
utvecklingen sett över tid. Sett till trenden (röda linjen) i förhållande till budget (grön linje) så
har budgeten varit lägre än utfall sedan mitten av 2017. Det stämmer väl överens med
budgetavvikelserna de senaste åren. 2016 var det ett positivt utfall då budgeten var för hög i
och med att en stor del av kostnaderna ersattes med intäkter. Under 2017 var avvikelsen
negativ (2 Mnkr) och därefter har den ökat för varje år vilket syns på att gapet mellan den
röda och gröna linjen konstant ökar. Således följer kostnadsutvecklingen 2020 trenden som
pågått under en lång tid.

Diagrammet nedan visar hur mycket kostnaderna skiljer sig från budgeten varje månad.
Under 2020 har budgeten hittills inte hållits en enda månad. Det är dels en följd av minskade
intäkter men också ökade kostnader, något fler ärenden och en statisk budget.
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Per 31/10

Exkl. intäkt Mnkr

Inkl. intäkt Mnkr

Andel som ersätts med
intäkter

2020

27,2

24,9

8%

2018

24,9

17,8

29%

2019
2017
2016

25,0
21,6
21,6

20,7
16,7
16,8

17%
23%
22%

1.5 Coronapandemin
Kostnader som är bokförda som Covid-19 relaterade är per sista oktober 9,6 Mnkr. Av detta
är 6,3 Mnkr kostnader för löner resterande är materialkostnader samt datorer.

Socialförvaltningen fortsätter att ha kostnader kopplade till Covid-19 och nästa
ansökningstillfälle är sista november. Än har inget beslut kommit gällande den tidigare
återsökningen. Regeringen har beslutat om ytterligare 10 Mdkr för att täcka merkostnader i
kommuner och regioner.

Kommunen har fått åter ca 10,2 Mnkr för sjuklönekostnader. Ersättningen avser alla
sjuklönekostnader inte bara de pga. av covid och en viss ersättning kommer att vara fram tom
31/12–2020.

Så jämför man de lönekostnader som är bokförda som Corona relaterade och det som
kommunen har fått åter så är det en positiv avvikelse med ca 4 Mnkr.
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2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr
2.1 Drift totalt kommunen
Nämnd/förvaltning
Revision

Kommunstyrelsen
varav Tillväxt

varav Stöd och
Strategi

varav VA/Renhållning
varav
Överförmyndarverksamhet

varav
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
varav Räddnings- och
säkerhetsverksamhet
Barn- och
utbildningsnämnd
Socialnämnd

Nettokostnad

Budget
jan-okt

Budgetavvikelse
jan- okt

Prognos
helår

Budget
helår

Budgetavvikelse
helår

0,5

0,7

0,2

0,9

0,9

0,0

83,5

-0,2

0,0

-1,0

39,5

38,3

-1,2

46,9

45,9

-1,0

24,6

25,0

0,4

13,9

14,1

0,2

207,1

213,3

56,1

63,6

83,7
1,0
2,3

2,9

535,2

533,9

238,6

238,5

-0,1

7,5

73,7

76,4

2,7

0,6

Totalt

1220,3

11,7

1210,1

1,2

Finansiering

-1286,3

-1204,3
-5,8

3,2

0,0
3,5

636,4

10,5

66,0

0,0

98,6

638,0

-16,4

Resultat

100,7

-1,3

450,5

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

466,9

6,0

0,0
0,3

-1,6

1464,9

14,1

-21,1

-10,3

13,9

536,6

1442,3

-22,6

82,0

-1491,3

1444,6

46,7

71,8

557,7

-2,1

26,4

2,3

0,2

24,1

Helårsprognosen för verksamheterna är 4,5 Mnkr bättre jämfört med delårsrapporten.

Helårprognosen för finansförvaltningen är 3 Mnkr sämre och det avser skatteintäkter, utifrån
att den senaste skatteprognosen visar på lägre skatteintäkter.
Socialnämnden har försämrat sin prognos med 1,6 Mnkr, Barn- och utbildningsnämnden har
förbättrat prognosen med 4,4 Mnkr, Tillväxt har förbättrat med 2,1 Mnkr och Stöd och
strategis helårsprognos är försämrad med 0,6 Mnkr.
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2.2 Investeringar totalt kommunen
Nämnd/förvaltning
Kommunstyrelsen

varav kommunstyrelsen

Utgift

Prognos helår

Budget 2020

Budgetavvikelse

13,4

54,4

111,6

57,2

2,8

8,3

48,3

40,0

4,4

34,2

41,5

7,3

1,9

4,5

9,5

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

varav Tillväxt

varav Stöd och strategi

0,0

0,0

varav VA/Renhållning

varav
Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen

0,5

6,2

Barn- och
utbildningsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnden
Bergslagen
Totalt

0,0

20,3

0,5

15,3

1,0

0,5

11,4

0,0

Socialnämnden

1,0

8,9

0,5

59,5

0,0

121,7

62,2

Den stora avvikelsen för Tillväxt beror på att det har inkommit inkomster för projekt med
ca 10,0 mnkr, Nytt villaområde är överklagat, Frövi bangård kan inte påbörjas förrän
Trafikverket har budget och Frövi verksområde där pågår planering.

2.3 Tillväxtutskottet

Drift
Verksamhet
Administration

Näringslivsenhet
en
Bidrag

Färdtjänst

Kulturenheten

Utbildningsenhet
en
Arbetsmarknads
enheten
Caféverksamhet
Totalt

Nettokostn
ad

Budget
jan-okt

Budgetavvik
else jan-okt

Prognos
helår

Budget
helår

Budgetavvik
else helår

4,5

5,1

0,6

5,5

6,1

0,6

7,4

-0,1

7,9

0,0

12,8

12,8

0,0

15,5

15,3

-0,2

7,7

8,2

0,5

9,6

9,6

0,0

25,2

27,8

6,0

6,2

7,5

19,5

0,5

83,7

2,6

31,3

32,9

0,2

7,1

7,4

16,0

-3,5

0,0

-0,5

83,5

-0,2

7,9

23,2

0,6

100,7

19,4

0,0

98,6

1,6
0,3

-3,8
-0,6

-2,1

Tillväxtförvaltningen redovisar under perioden januari till och med oktober en avvikelse på 0,2 Mnkr.

Administrationen har under året haft vakant tjänst, därav lägre lönekostnader än budgeterat.
Avvikelsen på 2,6 Mnkr för näringslivenheten beror det på att det ännu inte inkommit
fakturor gällande bland annat detaljplaner, dessa förväntas inkomma under årets resterande
2 månader och såld mark för 1,6 Mnkr.
Kommunstyrelse, Månadsppföljning

9(23)

Färdtjänst har på grund av pandemin betydligt färre resenärer, jämförs september 2019 med
september 2020 har resorna minskat med 20% och kostnaden med 37%.
Utbildningsenhetens underskott beror till största del på minskade förväntade intäkter
mestadels gällande svenska för invandrare (sfi) men även viss del gällande yrkeshögskolan.
Detta till mestadels av på grund av ett lägre mottagande.
Caféets avvikelse beror på att det inte finns någon budget för verksamheten på grund av
besparing, dock finns det lönekostnader året ut.
Investeringar

Utgift

Prognos helår

Budget 2020

Budgetavvikelse
helår

Bussangöring
Brotorpsskolan

9,9

10,5

1,7

-8,8

Exploatering industrimark
Frövi

1,0

2,0

17,5

15,5

0,0

13,0

13,0

Investeringsprojekt

Vändplan
Guldsmedshyttan
Nytt villaområde
Lindesberg
Frövi bangård

Båtramp Lindesberg
Teknikcollege
industrirobot

Lindesjön runt

Gång- och cykelväg
Schrödersbacke

Ny väg Frövi N: a Bangatan
Industrirakan norra delen
Vibyn

Totalt

0,4

0,0
0,0
0,0
0,5
0,3

4,2

0,0
0,0
0,5
0,4

-0,6

-0,6

0,3

0,3

-9,2

0,2

2,8

-9,2

0,2

8,3

4,2

0,0

10,0

10,0

1,0

1,0

0,5

0,0

0,4

0,0

0,0

0,6

0,0

9,2

0,0

-0,3

48,3

40,0

0,0

-0,2

Bussangöring Brotorpsskolan kommer att färdigställas redan under 2020 därav underskottet,
det innebär att ingen budget behövs under 2021, under oktober har det tillkommit en kostnad
med 0,6 Mnkr pga. av ändrat utförande och ändrad in- och utfart för bussangöringen.
Nytt villaområde i Lindesberg det avser Torphyttan och det är överklagat.

Frövi bangård det projektet kommer inte att påbörjas under 2020 och det projektet start
hänger på när Trafikverket avsätter pengar till Frövi.
Ny väg Frövi N.a Bangatan där har det inkommit intäkter från klimatklivet.

Vibyn där har kommunen återköpt en tomt, den är såld igen och kommer att synas i
redovisningen efter november månad.

Gång- och cykelväg Schrödersbacke det är inter från Trafikverket utifrån kostnader som var
2019.
Industrirakan norra delen det är en kostnad för anslutningsavgift för såld mark inom va.
Kommunstyrelse, Månadsppföljning
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2.4 Stöd och strategi
Drift
Nettokostnad

Budget
jan-okt

Budgetavvikelse
jan-okt

Prognos
helår

Budget
helår

Budgetavvikelse
helår

Kommunledning

3,7

3,9

0,2

4,4

4,4

0,0

Ekonomistyrning

1,7

1,9

0,2

2,2

2,3

0,1

Verksamhet

Politisk
verksamhet

Kanslienhet

Personalenhet

Ekonomienhet

Övrig verksamhet,
ekonomi

4,2

6,6

9,0

10,1

4,8

5,2

8,1
0,8

8,9
0,8

IT-teleenhet

16,3

17,3

Personalbefrämjande
verksamhet

4,3
56,1

Övrig verksamhet,
personal

Måltidsverksamhet
Totalt

2,7

0,5

2,4

8,0

8,4

1,1

11,8

12,2

0,4

5,8

6,0

0,8
0,0

9,9
1,0

10,7

1,0

1,0

20,8

20,8

5,7

1,4

5,7

6,7

63,6

7,5

73,7

76,4

2,7

0,5

0,0

0,0

3,3

0,8

3,3

0,6

0,4
0,4
0,8
0,2
0,0
0,0
0,0
1,0

-0,2
2,7

Kommunledningskontoret redovisar en positiv helårsprognos på 2,7 Mnkr. Politisk
verksamhet visar ett överskott som beror på lägre sammanträdesarvoden. De verksamheter
som visar ett större överskott är verksamheter inom personalområdet. Överskotten beror på
sjukskrivningar, minskade gemensamma utbildningar, återsökning av statliga medel kopplat
till rehabilitering. Måltidsverksamheten prognosticerar ett mindre underskott på grund av att
december månads livsmedelinköp brukar vara högre än andra månader.
Investeringar

Utgift

Prognos helår

Budget 2020

Budgetavvikelse
helår

Till
kommunstyrelsens
förfogande

0,0

0,0

1,0

1,0

Utrustning måltid

0,0

0,3

0,3

0,0

Investeringsprojekt

E-tjänster
Totalt

Kommunstyrelse, Månadsppföljning
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0,2
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0,2
1,5
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2.5 VA/Renhållning
Drift
Nettokostnad

Budget
jan-okt

Budgetavvikelse
jan-okt

Prognos
helår

Budget
helår

Budgetavvikelse
helår

Vatten- och
avlopp

0,9

0,0

-0,9

0,0

0,0

0,0

Totalt

1,0

0,0

-1,0

0,0

0,0

0,0

VA/Renhållning

Renhållning

0,1

0,0

-0,1

0,0

0,0

0,0

Återvinning visar på ett underskott med 1,5 Mnkr men underskott och överskott regleras mot
avräkningskonto på balansen.
Investeringar

Utgift

Prognos helår

Budget 2020

Budgetavvikelse
helår

Mindre
ledningsarbeten

0,0

9,0

6,0

-3,0

Minireningsverk
ÖskevikMårdshyttan

1,4

4,9

4,9

0,0

0,0

2,1

2,1

0,0

VA/Renhållning

Ledning
Lindesberg-Nora

Torphyttan
Gamla Viby

Överföring ledning
Vasselhyttan-Löa
Reningsverk
Lindesberg

Mindre Vaanläggningar
Pumpstation
Prästbron

Gusselby
verksamhetsområde
Projekt dagvatten
Kristinavägen
Folkestorp
Totalt

0,0

0,0
0,0
0,3
0,4
0,4
0,0
0,0
1,9

4,4

2,0

0,0
2,0
2,1
6,8
3,0
0,0
0,1
2,1

34,1

2,0

4,6
6,5
2,1

0,0

4,6
4,5
0,0

6,7

-0,1

3,0

3,0

3,0

0,5
0,0

41,4

0,0

0,4

-2,1
7,3

Projektet Gusselby verksamhetsområde kommer att begäras att ombudgeteras till 2021, då
inte blir klart under året.

Mindre ledningsarbeten har ett underskott men det kompenseras att projektet Torphyttan
inte förbrukas under året.Överföringsledning från Vasselhyttans VV till Löa, för att bygga bort
Löa VV. Försenat p.g.a. markägarfrågor. Etapp ett påbörjas i november och kommer att
begäras ombudgetering på.
Kommunstyrelse, Månadsppföljning
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2.6 Barn- och utbildningsnämnd
Drift
Barn- och
utbildningsförvaltning

Nettokostnad

Budget
jan-okt

Budgetavvikelse
jan- okt

Prognos
helår

Budget
helår

Budgetavvikelse
helår

Grundskola

205,2

205,8

0,6

245,4

246,8

1,4

Gymnasieskola

116,0

107,9

-8,1

139,7

129,1

-10,6

31,2

3,1

33,3

5,7

Förskola

Fritidshem

Central
verksamhet
Särskola

Kulturskola

Förskoleklass

Gymnasiesärskola
Fritidsgård
Totalt

124,5
22,1
28,1
12,3

125,7
24,1

1,2
2,1

12,1

-0,2

13,8

14,2

0,4

0,9

1,1

0,2

7,2
5,1

535,2

7,9

0,7

4,0

-1,1

534,0

-1,3

150,2
27,4
27,6
14,8

151,0

0,8

28,9

1,5

14,6

-0,2

16,3

17,0

0,7

1,1

1,3

9,1
6,3

638,0

9,5

0,4

4,8

-1,5

636,4

-1,6

0,2

Barn- och utbildningsnämndens ekonomi under september och oktober innehåller flera
positiva delar som förbättrar ekonomin. Helårsprognos -1,6 Mnkr (-0,3 %).
•

•
•

Den 18/9 fattade Skolverket beslut om redovisning i statsbidrag för likvärdig
grundskola för bidragsåret 2019.
Lindesbergs kommuns redovisning godkändes utan återkrav.
606 redovisningsskyldiga godkändes medan 118 redovisat kostnader som innebär en
sänkning jämfört med genomsnittskostnader för åren 2016–2019.
5,6 Mnkr förbättrar beslutet resultatet 2020.
Gymnasieskolans vidtagna åtgärder har förbättrat prognosen med 0,6 Mnkr sedan
augusti.
Verksamheternas flexibla arbete under pandemin är mycket god.

Grundskola helårsprognos +1,4 Mnkr
Störst påverkan på ekonomin har pandemin Covid-19 med exempelvis sjuklöner. Statens
bidrag sjuklönekostnader uppgår inom grundskolan till 1,8 Mnkr.

När det gäller Skolverket statsbidrag för året beräknas de till strax under 40 Mnkr, vilket är
bättre än budgeterat.

Störst förändring på kostnadssidan sedan föregående prognos finns på skolskjuts, en
reglering på 1,0 Mnkr. Den prognosen innehåller trots få månader kvar en osäkerhet på vad
året kommer att kosta.

Verksamhetens budget för undervisning har fortsatt svårighet inom tilläggsbelopp där
studiehandledning på modersmål och särskilt stöd hör. Även den utökade timplanen och
skolbibliotek är delar som har svårt med en budget i balans. Undervisning i egen kommunal
regi har sammantaget 2020 en god budgetföljsamhet med en avvikelse på -0,3 % vilket
motsvarar -0,4 Mnkr.
Kommunstyrelse, Månadsppföljning
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Förskola helårsprognos +0,8 Mnkr
Verksamhetens prognos är i stort sett oförändrad från delårsrapporten per sista augusti då
prognosen var +0,9 Mnkr.

Störst påverkan utifrån pandemin Covid-19 finns i ekonomin på sjuklöner, där statens bidrag
för sjuklönekostnader uppgår till 1,4 Mnkr fram till och med oktober.

Måltider har ett överskott på 0,5 Mnkr och förskola i egen kommunal regi har en budget i
balans även om vissa enheter har mycket små underskott. Arbetet med en gemensam
ekonomi i balans och budgetföljsamhet är mycket god. +18 tkr på en budget på 117,7 Mnkr är
ett långsiktigt arbete som ger resultat.
Förskolans övriga överskott finns inom elevhälsa och administration.

Verksamhetens budget har stor utmaning vid långa vistelsetider och för ökade kostnader
blöjor (årskostnad 1,5 Mnkr) som mildrats av minskat behov/tillgång på vikarier.

Gymnasieskola helårsprognos 2020–10,6 Mnkr
Gymnasieskolans resultat per sista oktober uppgår till -8,1 Mnkr, vilket först och främst beror
på minskade asylintäkter från Migrationsverket samt effektiviseringskrav under perioden
2019–2020. Till det tillkommer en kostnadsökning för skolskjuts och en-till-en-datorer.

Helårsprognosen är ett underskott på -10,6 Mnkr. Prognosen har förbättrats med 0,6 Mnkr
jämfört med föregående prognostillfälle. Anledningen är lägre interkommunala kostnader
under höstterminen än tidigare prognostiserats samt lägre personalkostnader pga.
effektiviseringsåtgärder som verkställts under höstterminen.
Fritidshem helårsprognos +1,5 Mnkr
Överskottet hör till omsorg på obekväm arbetstid och elevmåltider. Elevantalet är lägre än
föregående år. En utmaning i verksamheten är de olika IT-system som används för
omsorgsbehov och föräldrars schema. Konsultarbete för att åtgärda detta har flyttats fram
men förväntas innebära ett fullvärdigt arbetsverktyg framöver.
Central verksamhet helårsprognos +5,7 Mnkr
Framtida hyreskostnader för Lindbackaskolan ger ett överskott 2020.

Särskola helårsprognos 2020–0,2 Mnkr
Grundsärskolan uppvisar en negativ avvikelse på -0,2 Mnkr per sista oktober, vilket beror
först och främst på ökade skolskjutskostnader. Grundsärskolan prognostiserar ett underskott
på -0,2 Mnkr vid årets slut.
Kulturskola helårsprognos 2020 +0,4 Mnkr
Kulturskolans avvikelse per sista oktober uppgår till +0,7 Mnkr. Anledningen är ej nyttjad
driftsbudget och lägre personalkostnader pga. frånvaro och föräldraledigheter. Samtidigt är
intäkter för frivilligdelen under vår- och höstterminen högre än budgeterat. Helårsprognosen
för kulturskolan är +0,4 Mnkr.
Förskoleklass helårsprognos +0,7 Mnkr
Resultatet förväntas till +0,7 Mnkr innehåller överskott inom måltider och köp av
skolplatser/huvudverksamhet.

Gymnasiesärskola helårsprognos 2020–1,5 Mnkr
Gymnasiesärskolan redovisar en negativ avvikelse på -1,1 Mnkr per sista oktober. Orsaken är
högre undervisningskostnader än budgeterat samt ökade kostnader för anpassad skolskjuts.
Prognosen för hela året är ett underskott på -1,5 Mnkr.
Kommunstyrelse, Månadsppföljning
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Fritidsgård helårsprognos +0,2 Mnkr
De 5 fritidsgårdarna redovisar tillsammans ett överskott för 2020 på +0,2 Mnkr.
Investeringar
Utgift

Prognos helår

Budget 2020

Budgetavvikelse
helår

Inventarier
Lindbackaskolan

0,0

0,0

4,0

4,0

Inventarier grundskolan

1,0

1,0

1,0

0,0

Investeringsprojekt

Inventarier
Brotorpsskolan

0,7

Undervisningsinventarier
gymnasieskolan

0,2

Totalt

1,9

2,5

3,5

1,0

1,0

4,5

9,5

1,0
0,0

5,0

2.7 Socialnämnd
Socialförvaltninge
n
Administration
Funktionsstöd
Individ- och familj
Vård och omsorg
Totalt

Nettokostna
d

Budge
t janokt

Budgetavvikels
e jan-okt

Progno
s helår

Budge
t helår

Budgetavvikels
e helår

22,9

23,7

0,8

27,9

28,4

0,5

73,6

-11,1

88,2

-14,0

450,5

-16,4

536,6

-21,1

117,0

118,5

242,3

234,7

84,7

466,9

1,5

140,4

141,1

-7,6

287,2

278,9

102,2
557,7

0,7

-8,3

Socialförvaltningens avvikelse per sista oktober uppgår till -16,4 Mnkr, prognos -21,1 Mnkr
(3,9 %). Prognosen har förändrats sedan delåret med förbättringar för samtliga verksamheter
utom Vård och omsorg vilket ger en totalt sett högre prognos. Tidigare lämnad prognos var 19,5 Mnkr.
Förvaltningen fortsätter att ha kostnader kopplade till Covid-19 och nästa ansökningstillfälle
är sista november. Än har inget beslut kommit gällande den tidigare återsökningen.
Regeringen har beslutat om ytterligare 10 Mdkr för att täcka merkostnader i kommuner och
regioner.

Administrationen har en avvikelse med 0,8 Mnkr och prognos är 0,5 Mnkr.
Förvaltningsledningen har en positiv avvikelse med 1,8 Mnkr och prognos för helåret med 1,8
Mnkr på grund av vakanta tjänster och en övrigt-budget som inte använts.
E-hälsa och myndighet har en negativ avvikelse med -0,7 Mnkr och prognos -0,9 Mnkr vilket
beror på licenser som nu är samlade på en enhet och därför syns avvikelsen mer tydligt.
Avvikelsen orsakas också av kostnader för tekniska lösningar i och med pandemin som är
osäkra om de omfattas av ersättningen, de är dock återsökta.
Funktionsstöd har en avvikelse per sista oktober med 1,5 Mnkr och prognos för helåret är
0,7 Mnkr. Administrationen har en positiv avvikelse med 0,6 Mnkr och prognos 0,5 Mnkr på
grund av en vakant enhetschefstjänst tidigare i år.
Kommunstyrelse, Månadsppföljning
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Gruppboendena har en negativ avvikelse med -0,6 Mnkr och prognos -1,2 Mnkr. Avvikelsen är
bättre än föregående år vilket främst beror på att Rönnlidens bemanning setts över och
överlag lägre kostnader på nästan alla boenden samt ersättningen av sjuklönen.

Daglig verksamhet har en avvikelse med 0,0 Mnkr men på grund av enskildas ökade behov
från och med augusti har bemanningen utökats vilket ger en helårsprognos med -0,2 Mnkr.

Inom personliga assistansen har ett ärende minskat i antal beslutade timmar vilket gör att det
finns övertalig personal från och med juli. Men tack vare att den övertaliga personalen snabbt
kunnat fördelas ut i andra verksamheter samt att andra ärenden avslutats i början av året är
prognosen ändå positiv med 3,0 Mnkr, avvikelse per sista augusti är 2,9 Mnkr.
Externa placeringar för barn har en avvikelse med 0,0 Mnkr men på grund av ett nytt ärende
från och med augusti är prognosen -0,1 Mnkr. De externa placeringarna för vuxna har en
negativ avvikelse med -1,7 Mnkr och prognos är -1,9 Mnkr då det under året är i snitt en
placering utöver budget samt en befintlig som fått höjd dygnsavgift.

Stödverksamheterna har tillsammans en avvikelse med 0,5 Mnkr och prognos är 0,6 Mnkr på
grund av ett överlag lägre tryck jämfört med vad som förväntades i början av året.

Individ och familj har en negativ avvikelse med -11,1 Mnkr och prognos för helåret är -14,0
Mnkr.
Vuxenhandläggarna har en negativ avvikelse med -0,2 Mnkr och en prognos på -0,3 Mnkr på
grund av en överanställning inom öppenvården sedan februari.

HVB vuxna har en negativ avvikelse med -3,1 Mnkr och prognos för helåret är -3,5 Mnkr.
Under året är det i snitt två SiS-placeringar medan tidigare år har det varit en. Det har även
varit en ökad kostnad för skyddsplaceringar med 0,7 Mnkr jämfört med föregående år.
Trenden med ökade kostnader har pågått sedan slutet av 2019 men under slutet av 2020 har
kostnaderna börjat sjunka något varför prognosen justerats ned. Se diagram nedan.
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Familjehem har en negativ avvikelse med -1,7 Mnkr och prognos för helåret är -1,7 Mnkr. Den
negativa avvikelsen beror på två konsulentstödda familjehem men från och med augusti är
det bara ett, dock har det behövts fler arvodesfinansierade vilket gör att kostnaderna inte
minskar som förväntat.
HVB barn har en negativ avvikelse med -1,0 Mnkr vilket är enligt tidigare prognos. Det har
dock tillkommit tre placeringar som kostar mellan 8000–12000 kr per dygn under oktober
och november. Prognosen är därför höjd från -1,1 Mnkr till -2,4 Mnkr.
Ensamkommande barn har en avvikelse med 1,0 Mnkr. Orsaken är en kostnadseffektiv
organisation. Prognos är 1,0 Mnkr.

Vård och omsorg har en avvikelse med -7,6 Mnkr och prognos för helåret är -8,3 Mnkr.
Avvikelsen har försämrats liksom prognosen men kostnaderna är inte kopplade till pandemin.
Det är dock avhängigt att staten ersätter de merkostnader som bokats upp för att prognosen
ska hålla då ersättningen är medräknad, med viss försiktighet.
Sjuksköterskorna har en negativ avvikelse med -1,2 Mnkr och prognos -1,2 Mnkr. Orsaken till
avvikelsen är högre kostnader under sommarmånaderna samt en överanställning från och
med november på grund av ökad vårdtyngd i centrala hemtjänsten.
Särskilt boende/demens har en avvikelse med 0,7 Mnkr och prognos för helåret är 1,2 Mnkr.
Orsaken till den positiva prognosen är dels att sjuklönerna ersatts i sin helhet april-juli samt
att flera boenden har haft kostnader i nivå med ett normalår utöver merkostnader orsakade
av pandemin.

Hemtjänsten har en negativ avvikelse med -7,8 Mnkr och prognos för helåret är -8,7 Mnkr.
Prognosen har försämrats då oktober innebar ett kraftigt negativ trendbrott med ökade
kostnader istället för minskade som det vanligtvis är under hösten. Det har dels varit inne
extra resurs i flera grupper, branden på Grönboda samt en ökning av antalet beviljade timmar.
Antalet beviljade timmar är 950 högre i år men det är stora skillnader i olika grupper.
Exempelvis har Fellingsbro 5 000 färre beviljade timmar medan grupperna i Lindesberg har
3 500 fler. I och med att verksamhetsanpassade scheman/samplaneringsytor inte är i gång än
är det svårt att snabbt ställa om bemanningen efter förändringar i behovet, speciellt när
behoven minskar.

Kommunstyrelse, Månadsppföljning
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Korttids avvikelse per sista oktober är -1,5 Mnkr och prognos -1,9 Mnkr. Orsaken till
avvikelsen är att det varit högt tryck hela året samt att det varit enskilda som av olika skäl
krävt mycket resurser. Även branden på Grönboda spelar in då det tillfälligt krävdes mer
resurser vilket kommer synas kostnadsmässigt först nästa månad.
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2.8 Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen
Nettokostnad

Budget
jan-maj

Budgetavvikelse
jan- maj

Prognos
helår

Budget
helår

Budgetavvikelse
helår

Stab

4,3

5,0

0,6

5,5

5,9

0,4

Miljökontoret

1,9

2,3

0,4

2,4

2,8

Verksamhet

Stadsbyggnadskontor
Nämnd/
förvaltningsledning

1,9

1,5

-0,4

2,1

1,8

-0,3

0,4

Totalt gemensamt

0,6

8,7

0,7

9,5

0,1

0,7

0,9

10,9

0,8

11,3

-0,1

Bostadsanpassning
Lindesberg

2,5

2,3

-0,2

2,9

2,7

-0,2

Mark- och
exploatering

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Energirådgivning

Fordran/skuld till
övriga
samarbetskommuner
Totalt nämnd

0,0

0,0

-0,7

0,0

0,0

10,5

0,7

11,7

1,2

0,0

0,0

13,9

0,0

0,0

14,1

0,4

0,0

0,0

0,2

Investeringar
Investeringsprojekt

Utgift

Prognos helår

Budget 2020

Budgetavvikelse
helår

0,0

0,6

0,5

-0,1

Inköp
mätningsfordon
Totalt

2.9 Räddnings- och säkerhetsverksamhet
Räddning- och
säkerhetsnämnd

Kostnad

Budget
jan-okt

Budgetavvikelse
jan-okt

Prognos
helår

Budget
helår

Budgetavvikelse
helår

Civilförsvar

24,6

24,8

0,2

29,6

29,8

Totalt

24,5

24,9

0,4

29,7

0,1

0,2

29,9

0,2

Räddningstjänst

-0,1

0,1

0,2

0,1

0,0

2.10Överförmyndarverksamhet
Överförmyndarverksamhet
Överförmyndare
Totalt

Kostnad

Budget
janokt

Budgetavvikelse
jan-okt

Prognos
helår

Budget
helår

Budgetavvikelse
helår

2,3

2,9

0,6

3,1

3,4

0,3

2,3
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2,9

0,6

3,1

3,4

0,3
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2.11Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Drift
Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen
Lokalvård

Gata, belysning

Parkverksamhet

Idrott,
fritidsanläggningar
Slutligt resultat för
2019
Totalt

Nettokostnad

Budget
janokt

Budgetavvikelse
jan-okt

Prognos
helår

Budget
helår

Budgetavvikelse
helår

3,3

2,3

-1,0

2,6

2,6

0,0

5,2

0,0

6,3

0,0

23,0

22,8

8,0

8,0

5,2
1,0

40,5
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0,0

38,3

-0,2

27,4

27,4

0,0

9,6

9,6

-1,0

-2,2

6,3
1,0

46,9

0,0

45,9

0,0
0,0

-1,0

-1,0
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Investeringar
Utgift

Prognos helår

Budget 2020

Budgetavvikelse
helår

Trafikåtgärder

0,1

0,4

0,4

0,0

Trafiksäkerhetsåtgärder,
vid gatuombyggnation

0,6

2,7

2,7

0,0

Investeringsprojekt

Föryngring träd

Tillgänglighetsanpassning
Planerat
underhållbeläggning
Renovering broar

Reinvestering
gatubelysning Ramsberg
Frövi strandpromenad
Park tivoliplan
Flugparken
Bryggor

Reinvestering lekplatser
Parkinvesteringar

Fritidsbyn Lindesberg
Park Vibyn i Frövi
Reinvesteringar
Råsshallen

Begagnad ismaskin
Råsshallen

Ny vattenledning, servis
Råssvallen
Nya tvättbryggor

Reinvestering Smedvallen
Reningsanläggning
Fellingsbrobad

Akuta underhåll idrott
Totalt
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0,0
0,3
1,6
0,6
0,5
0,0
0,0
2,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0

6,2

0,0
0,4
1,7

0,3
0,4
1,7

1,2

10,0

0,1

0,1

1,1
0,4
2,4
0,1
0,0
0,0
0,2
0,2
0,1
0,6
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

12,1

0,3
0,0
0,0
8,8

1,0

-0,1

0,4

0,0

0,0

0,9

-1,5

0,5

0,0

0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,6
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

20,3

0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

7,7
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2.12Finansförvaltning
Drift
Finansförvaltning

Nettokostnad

Budget
janmaj

Budgetavvikelse
jan-maj

Prognos
helår

Budget
helår

Budgetavvikelse
helår

27,6

74,9

47,3

68,5

90,5

22,0

-912,0

-933,4

-21,4

-1087,8

-1120,1

-32,3

-15,1

-3,7

11,4

-15,0

-4,5

10,5

Arbetsgivaravgift,
pensioner mm
Intern ränta

-3,8

Kommunal skatt
Generella
statsbidrag

-386,0

Finansiella
intäkter
Finansiella
kostnader

Totalt

0,6

-347,5

2,2

Avskrivningar

Övriga finansiella
poster

-3,2

38,5

3,8

-2,5

-1
204,3

82,0

-3,9

-1 491,3

42,2

4,6

0

2,0

0,5

-417,0

4,6

6,5

-1,7

-1 286,3

-459,2

1,6

6,5

0,8

-4,4

0,0

7,8

7,8

-2,0

-4,0

-1
444,6

46,7

Skatteprognos oktober

2.13 Stadshus koncernen
Stadshuskoncernen
Koncernen

Stadshus
prognos
helår

Linde
Energi
prognos
helår

FALAB
prognos
helår

BELAB
prognos
helår

Elimineringar

Totalt

28,2

-46,4

464,0

Intäkter

Summa rörelsens intäkter

0,2

0,2

221,5

221,5

260,9

260,9

28,2

Drift

Fastighetsunderhåll/Energikost
nader

-1,0

-54,9

-1,0

-155,9

-31,0

-37,5

Summa rörelsens kostnader

-101,8

-119,8
-150,8

-37,5

Driftnetto

-0,8

65,5

110,1

-9,3

Jämförelsestörandeposter

Avskrivningar

5,8

-24,0

0

-115,3

Rörelseresultat

5,0

Summa finansiella poster

-1,6

Resultat före skatt och
bokslutsdispositioner
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3,4

-46,4

464,0
-157,9

46,4

-132,8

-290,7
173,3

-2,0

-0,1

-139,5

41,5

-7,2

-9,4

31,8

-0,5

-38,4

-0,1

-40,5

41,0

-45,6

-9,5

-2,0

-8,7

22(23)

Stadshus
Utfallet är 7,5 mkr bättre än budgeterat och landar på 4,9 mkr efter finansnetto. Till största
delen beroende på att man fått en utdelning från LEAB på 5,8 mkr.

LEAB-koncernen
Det ekonomiska resultatet efter finans överstiger budget med ca 2,2 mkr. Den positiva
avvikelsen är främst en effekt av ökade anslutningsintäkter och kundprojekt. Även en
återbetalning av pensionspremier, nedsättning av arbetsgivaravgifter och utfall i PorPac
konkursen har bidragit till resultatökningen.

Energiaffären genererar dock en negativ avvikelse gentemot budget pga av mild och torr
väderlek under större delen av året. Med god kostnadsmedvetenhet och ett normalt avslut på
2020 vädermässigt så hamnar årsprognosen på 41 mkr.

BELAB
Bolaget går ackumulerat bättre än budget efter att oktobers siffror är avräknade. Bolaget har
dock hamnat i ett tufft läge igen då samtliga verksamheter är stängda för allmänheten mellan
5 – 24 november, detta p.g.a. de lokala allmänna råd som Folkhälsomyndigheten tillsammans
med Region Örebro Län beslutat om. Bolaget kommer fortsatt ha verksamhet för skolan samt
den föreningsverksamhet för ungdomar som är tillåten. Trots att bolaget går bättre än budget
i dagsläget ser det svårt ut att lyckas hålla den marginalen hela året ut eftersom
omständigheterna är så osäkra. Prognosen för 2020 ligger i linje med budget och bolaget har
som mål och kommer jobba hårt för att hålla den budget som är lagd.

FALAB-koncernen
P.g.a. höga vakanser så är intäkterna ca 1,3 mkr lägre än budgeterat. Detta kompenseras dock
av lägre driftkostnader, -8,8 mkr. Ca hälften beror på lägre uppvärmningskostnader, men även
lägre personalkostnader samt minskade konsultkostnader med anledning av färre projekt.

Att underhållet är ca 11 mkr lägre än budgeterat beror på att ca 8 mkr har hamnat i
balansräkningen istället för i res.räkningen. Prognosen för underhållet är dock att budgeten
kommer att nås innan årsskiftet, med undantag för nyss nämnda 8 mkr. När det gäller
avskrivningarna så är nettoeffekten en ökning med 6,8 mkr vilket är direkt kopplat till
nedskrivningen av garaget på Bergsparken.

Res. e. fin.netto landar på -28,8 mkr vilket är 12,3 mkr bättre än budget. Prognosen för helåret
ligger kvar på -45,6 mkr

Kommunstyrelse, Månadsppföljning
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KS 2020/217

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

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Borgensavgift för år 2021
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
 fastställa den kommunala borgensavgiften till 0,3% på aktuellt
lånebelopp 2020-12-31, d v s saldo året innan budgetåret. Avgiften är
oförändrad i förhållande till 2020 och gäller åtagande enligt
kommunfullmäktiges beslut 2015-11-24 § 210.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutar årligen om kommunal borgensavgift för att på
så sätt kompensera för den ekonomiska fördel det innebär för de kommunala
bolagen att kommunen gått i borgen för lån.
Gunilla Sandgren
Ekonomichef
För åtgärd:
Ekonomienheten

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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KS 2020/204

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

Kommunstyrelsen

Justering av tillämpning av avtal om kollektivtrafiken Örebro län
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1. godkänna en justerad tillämpning av avtal om regional kollektivtrafik
för Örebro län från 2020 där den ekonomiska regleringen baseras på
invånarantal i respektive kommun och en årlig beloppsrevidering
baserad på skattekraftstillväxten i länet samt
2. beslutet gäller under förutsättning av att länets samtliga kommuner
fattar beslut med samma innehåll.
Ärendebeskrivning
Sammanfattning
Region Örebro län har sedan 1 januari 2012 ensamt det ekonomiska ansvaret
för den regionala kollektivtrafiken. En skatteväxling på 34 öre skedde med
länets kommuner för det ekonomiska ansvaret. Skatteväxlingen blev 2-3 öre
för hög. Från 2013 tillämpas därför en reglering av detta genom att Region
Örebro län lämnar en allmän rabatt på 36 % av ersättningen för
gymnasiekorten (såväl för tätorts- som landsbygdsboende elever). Nu föreslås
en justerad tillämpning av hur den ekonomiska regleringen ska ske.
Bakgrund
I enlighet med avtalet om kollektivtrafik för Örebro län mellan Region Örebro
län (dåvarande Örebro läns landsting) och länets kommuner bär Region
Örebro län från och med den 1 januari 2012 ensamt det ekonomiska ansvaret
för den regionala kollektivtrafiken och blev från samma tidpunkt
kollektivtrafikmyndighet för Örebro län. Region Örebro län kompenserades
från och med den 1 januari 2012 genom skatteväxling för det utökade
kostnadsåtagandet. Genom skatteväxling höjde landstinget utdebiteringen
med 34 öre och länets kommuner sänkte utdebiteringen i motsvarande grad.
En arbetsgrupp utvärderade sedan genomförd skatteväxling och konstaterade
att det fanns avvikelser mellan genomförd skatteväxling och avtalets
skrivningar om fördelning av ekonomiskt ansvar. I förhållande till avtalets
skrivning om fördelning av ekonomiskt ansvar för regional kollektivtrafik i
Örebro län så blev skatteväxlingen 2-3 öre för hög. Från 2013 tillämpas därför
en reglering av detta genom att Region Örebro län lämnar en allmän rabatt på
36 % av ersättningen för gymnasiekorten (såväl för tätorts- som
landsbygdsboende elever). Rabatten omfattar länets samtliga kommuner och
tillämpningen gäller tills eventuell annan överenskommelse träffas mellan
Region Örebro län och kommunerna. Rabatten som lämnades 2013 uppgick
till sammanlagt 17 129 tkr, varav
1 532 tkr tillföll Lindesberg.
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Förslag till förändrad tillämpning av avtal om kollektivtrafik
Ekonomidirektörer/-chefer i regionen och länets kommuner har diskuterat
frågan och har enhälligt kommit fram till att skatteunderlagets tillväxt bättre
speglar värdet av förändringen av den för höga skatteväxlingen än
utvecklingen av kommunens köp av gymnasiekort i kollektivtrafiken.
Ett alternativt sätt att fördela den för höga skatteväxlingen än fördelningen av
gymnasiekort är att fördela på invånarantal i länets kommuner. För att
beräkna värdet av regleringen bör det totala beloppet räknas upp årsvis som
skatteunderlagets tillväxt på länsnivå. (Uppräkningen till senast fastställda
taxeringsår görs enligt SCB tabell ”Taxerad/fastställd och beskattningsbar
förvärvsinkomst samt antal inkomsttagare, fysiska personer, efter region.
Taxeringsår/deklarationsår 1992 – 2019”. Därtill läggs innevarande års
februariprognos för skatteunderlagstillväxten från SKR.) Det innebär att
reglering bör kunna ske efter februaris utgång respektive år. Därefter görs en
fördelning av länsbeloppet till respektive kommun baserat på andel invånare
per senaste årsskifte. Kommande år görs en avstämning av senaste års
faktiska uppräkning mot den prognos som använts.
Om den ursprungliga regleringen från 2013 räknas upp med skattekraftens
tillväxt i länet är ökningen 18,2 % för tiden t o m 2019. Därtill läggs aktuell
prognos för skatteunderlagstillväxten 2020, 0,9%. Det innebär en
sammanlagd ökning med 19,3 % till 20 435 tkr. Detta kan jämföras med den
beräknade rabatten för läsåret 2019/2020 på 20 844 tkr.
För en tillämpning från 2020 skulle ovanstående modell användas med
uppräkning för 2020 med SKR:s prognos per april vilket innebär att
20 435 tkr fördelas enligt följande tabell. De rabatter som redan har reglerats
när ändringen är beslutad ska räknas av från beloppen.
(tkr)

Rabatt 2013

Invånare 2019-12-31 Omräknat belopp

Askersund

705

11 377

763

Degerfors

591

9 666

648

Hallsberg

957

15 932

1 068

Hällefors

426

7 013

470

Karlskoga

1 641

30 381

2 037

Kumla

1 296

21 738

1 457

Laxå

352

5 683

381

Lekeberg

442

8 234

552

1 532

23 588

1 581

Ljusnarsberg

280

4 771

320

Nora

678

10 726

719

8 229

155 696

10 438

17 129

304 805

20 435

Lindesberg

Örebro

3 (3)
Konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser
Den nu förslagna modellen innebär ett något lägre utfall för Lindesbergs
kommun. Enligt den nuvarande modellen skulle Lindesberg ha erhållit
1 722 tkr för läsåret 2019/2020 att jämföra med den nya modellens 1 581 tkr.
Beloppet bokförs under finansförvaltningen/skatteintäkter.
Gunilla Sandgren
Ekonomichef
För kännedom:
Ekonomienheten
Samtlig länets kommuner
Region Örebro län, ekonomistaben
Bilagor:
Region Örebro län samhällsbyggnadsnämnden § 45 Justering tillämpning av
avtal om kollektivtrafik Örebro län.

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-08-24

Samhällsbyggnadsnämnd

KS 2020/204-1

§ 45 Justering av tillämpning av avtal om kollektivtrafik
Örebro län
Diarienummer: 20RS6383

Sammanfattning
Nämnden för trafik, miljö och service beslutade 2012 att godkänna en tillämpning av avtal
om regional kollektivtrafik för Örebro län för, vilken har tillämpats från 2013. Nu föreslås
en justerad tillämpning av avtalet.
Beslutsunderlag
 FPM_SBN_Justering av tillämpn avtal om kollektivtrafik Örebro län
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna en justerad tillämpning av avtal om regional kollektivtrafik för Örebro län från
2020 där den ekonomiska regleringen baseras på invånarantal i respektive kommun och en
årlig beloppsrevidering baserad på skattekraftstillväxten i länet samt
att beslutet gäller under förutsättning av att länets samtliga kommuner fattar beslut med
samma innehåll.
Skickas till
Länets kommuner

www.regionorebrolan.se
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Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Staben Ekonomi, Ingrid Domberg

2020-08-24

FöredragningsPM
Dnr: 20RS6383

Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Justering av tillämpning av avtal om kollektivtrafik
Örebro län
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna en justerad tillämpning av avtal om regional kollektivtrafik för Örebro
län från 2020 där den ekonomiska regleringen baseras på invånarantal i respektive
kommun och en årlig beloppsrevidering baserad på skattekraftstillväxten i länet samt
att beslutet gäller under förutsättning av att länets samtliga kommuner fattar beslut
med samma innehåll.

Sammanfattning
Nämnden för trafik, miljö och service beslutade 2012 att godkänna en tillämpning av
avtal om regional kollektivtrafik för Örebro län för, vilken har tillämpats från 2013. Nu
föreslås en justerad tillämpning av avtalet.
Ärendebeskrivning
Nämnden för trafik, miljö och service (ärende 12OLL4893) beslutade att godkänna en
tillämpning av avtal om regional kollektivtrafik för Örebro län för 2012 och en annan
tillämpning från 2013.
Bakgrund
I enlighet med avtalet om kollektivtrafik för Örebro län mellan Region Örebro län
(dåvarande Örebro läns landsting) och länets kommuner bär Region Örebro län från
och med den 1 januari 2012 ensamt det ekonomiska ansvaret för den regionala
kollektivtrafiken och blev från samma tidpunkt kollektivtrafikmyndighet för Örebro
län. Region Örebro län kompenserades från och med den 1 januari 2012 genom
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Staben Ekonomi, Ingrid Domberg

2020-08-24

FöredragningsPM
Dnr: 20RS6383

skatteväxling för det utökade kostnadsåtagandet. Genom skatteväxling höjde
landstinget utdebiteringen med 34 öre och länets kommuner sänkte utdebiteringen i
motsvarande grad. En arbetsgrupp utvärderade sedan genomförd skatteväxling och
konstaterade att det fanns avvikelser mellan genomförd skatteväxling och avtalets
skrivningar om fördelning av ekonomiskt ansvar. I förhållande till avtalets skrivning
om fördelning av ekonomiskt ansvar för regional kollektivtrafik i Örebro län så blev
skatteväxlingen 2-3 öre för hög. Från 2013 tillämpas därför en reglering av detta
genom att Region Örebro län lämnar en allmän rabatt på 36 % av ersättningen för
gymnasiekorten (såväl för tätorts- som landsbygdsboende elever). Rabatten omfattar
länets samtliga kommuner och tillämpningen gäller tills eventuell annan
överenskommelse träffas mellan Region Örebro län och kommunerna. Rabatten som
lämnades 2013 uppgick till sammanlagt 17 129 tusen kronor.
Förslag till förändrad tillämpning av avtal om kollektivtrafik
Ett alternativt sätt att fördela den för höga skatteväxlingen än fördelningen av
gymnasiekort är att fördela på invånarantal i länets kommuner. För att beräkna värdet
av regleringen bör det totala beloppet räknas upp årsvis som skatteunderlagets tillväxt
på länsnivå. (Uppräkningen till senast fastställda taxeringsår görs enligt SCB tabell
”Taxerad/fastställd och beskattningsbar förvärvsinkomst samt antal inkomsttagare,
fysiska personer, efter region. Taxeringsår/deklarationsår 1992 – 2019”. Därtill läggs
innevarande års februariprognos för skatteunderlagstillväxten från SKR.) Det innebär
att reglering bör kunna ske efter februaris utgång respektive år. Därefter görs en
fördelning av länsbeloppet till respektive kommun baserat på andel invånare per
senaste årsskifte. Kommande år görs en avstämning av senaste års faktiska uppräkning
mot den prognos som använts.
Om den ursprungliga regleringen från 2013 räknas upp med skattekraftens tillväxt i
länet är ökningen 18,2 procent för tiden t o m 2019. Därtill läggs aktuell prognos för
skatteunderlagstillväxten 2020, 0,9%. Det innebär en sammanlagd ökning med 19,3
procent till 20 435 tusen kronor. Detta kan jämföras med den beräknade rabatten för
läsåret 2019/2020 på 20 844 tusen kronor.
För en tillämpning från 2020 skulle ovanstående modell användas med uppräkning för
2020 med SKRs prognos per april vilket innebär att 20 435 tusen kronor fördelas
enligt följande tabell. De rabatter som redan har reglerats när ändringen är beslutad ska
räknas av från beloppen.
(tkr)
Askersund
Degerfors
Hallsberg
Hällefors

www.regionorebrolan.se

Rabatt 2013

Invånare
2019 12 31

Omräknat
belopp

705
591
957
426

11 377
9 666
15 932
7 013

763
648
1 068
470

Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Staben Ekonomi, Ingrid Domberg

2020-08-24

Karlskoga
Kumla
Laxå
Lekeberg
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Örebro

1 641
1 296
352
442
1 532
280

30 381
21 738
5 683
8 234
23 588
4 771

2 037
1 457
381
552
1 581
320

678
8 229
17 129

10 726
155 696
304 805

719
10 438
20 435

FöredragningsPM
Dnr: 20RS6383

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Beslutet har inga konsekvenser för ovanstående perspektiv.
Ekonomiska konsekvenser
Regleringen mot kommunerna ska fortsatt ske från Samhällsbyggnadsnämnden och
hanteras inom nämndens ekonomiska ram. För 2020 innebär det en total reglering på
20 435 tusen kronor, vilket är 409 tusen kronor lägre än det förväntade utfallet av
gymnasiekortsrabatterna.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM samhällsbyggnadsnämnden den 24 augusti 2020.

Johan Ljung
Områdeschef trafik och samhällsplanering
Skickas till:
Länets kommuner

www.regionorebrolan.se

Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2020-09-22

Kommunstyrelsen

KS 2020/204-3

§ 177

Dnr 2020-00422

Justering av tillämpning av avtal om kollektivtrafik
Örebro län
Sammanfattning av ärendet
Region Örebro län kompenserades från och med den 1 januari 2012
genom skatteväxling på 34 öre med länets kommuner för det ekonomiska
ansvaret för den regionala kollektivtrafiken. Skatteväxlingen blev 2-3 öre
för hög. Från 2013 tillämpas därför en reglering av detta genom att
Region Örebro län lämnar en allmän rabatt på 36 % av ersättningen för
gymnasiekorten (såväl för tätorts- som landsbygdsboende elever). Nu
föreslås en justerad tillämpning av hur den ekonomiska regleringen ska
ske.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 21 juli 2020
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna en justerad tillämpning av
avtal om regional kollektivtrafik för Örebro län från 2020 där den
ekonomiska regleringen baseras på invånarantal i respektive kommun
och en årlig beloppsrevidering baserad på skattekraftstillväxten i länet.
2. Kommunstyrelsen beslutade att beslutet gäller under förutsättning att
länets samtliga kommuner och Region Örebro län fattar beslut med
samma innehåll.

Expedieras till
Samtliga nämnder Karlskoga kommun
Samtliga kommuner i Örebro län
Johan Ljung och Ingrid Domberg, Region Örebro län

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-10-14
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Kommunledningskontoret
Gunilla Sandgren
0581-817 17
gunilla.sandgren@lindesberg.se

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Finansiering av slukhål vid Masugnen Dalkarlshyttan 1:31 i
Lindesberg
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta


Lindesbergs kommun ersätter Fastigheter i Lindesberg för uppkomna
kostnader.



Finansiering sker genom omdisponering från kontot för
avskrivningar med 1 300 000 kronor

Ärendebeskrivning
Under november/december 2019 uppstod flera slukhål vid Masugnens
huvudbyggnad. Fastigheten Dalkarlshyttan 1:31 ägs idag av FALAB, men har
tidigare ägts av Lindesbergs kommun. Fastigheten såldes 1988 till
Göranssonska Gården AB och överläts i befintligt skick, men inte att den nya
ägaren övertog kommunens samtliga åtaganden. Fastigheten avstyckades
1989 från Dalkarlshyttan 1:1. Vid tidpunkt då kommunen var lagfaren ägare
till fastigheten, 1980-1981 utfördes arbeten med att riva den kraftstation som
fanns på fastigheten samt täta in -och utloppen som tillhörde kraftstationen.
Det har nu i efterhand konstaterats att arbetet skedde med felaktiga metoder.
Advokatfirman Oebergs har på uppdrag av FALAB utrett frågan om vem som
primärt är ansvarig att bära kostnaderna som slukhålet orsakat.
Sammanfattningsvis konstateras i rapporten att kommunen är ansvarig för
skadan på den grunden att kommunen vid övertagandet av fastigheten även
övertog tillståndet för uppförande av ny kraftstation enligt villkor som
framgår av en Vattendom. Arbetena skedde ej i erforderlig omfattning och
därmed är kommunen skyldig att ersätta skadan.
Ytterligare detaljer rörande ägarförhållande, ansvarsfrågan mm. framgår av
rapporten. Bilaga 1.
I brev från FALAB beskrivs detaljerat händelsen från det att slukhålet
uppstod, gjorda och tänkta arbeten samt ersättningsanspråket. Bilaga 2.
Konsekvenser
För kommunen uppstår ekonomiska konsekvenser då kostnaderna kommer
att belasta årets resultat med 1 297 291 kronor exklusive moms.

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Förvaltningen föreslår att finansiering sker genom omdisponering från kontot
för avskrivningar med 1 300 000 kronor. Kontot redovisar överskott p g a att
förseningar skett av vissa investeringsprojekt.
Henrik Arenvang
Kommundirektör

Gunilla Sandgren
Ekonomichef

För åtgärd:
Ekonomienheten
För kännedom:
Fastigheter i Linde AB
Bilagor:
1. Advokatfirman Oeberg, rapport 2020-09-04, inklusive bilagor
1.a Vattendom VA 83/77AV Stockholms tingsrätt den 1978-09-14
1.b Servitutsavtal den 29 maj1979 mellan Vänerskog AB och Lindesbergs
kommun
1c. Köpekontrakt, den 6 december 1988, mellan Göranssonska Gården AB
och Lindesbergs kommun
2. Skrivelse från FALAB (beskrivning av händelsen samt sammanställning
över kostnaderna)

Bilaga 1
KS 2020/239-1
Till:

Fastigheter i Linde AB

Från:

Advokat Anna Öberg och biträdande jurist Liselotte Rios, Advokatfirman
Oebergs AB

Datum:

2020-09-14

Ärende:

Utredning av ansvar för den skada som uppstått på fastigheten Dalkarlshyttan
1:31.

1

INLEDNING

Fastigheter i Linde AB (”FALAB”) äger bl.a. fastigheten Dalkarlshyttan 1:31 (”Fastigheten
1:31”), på vilken det under december 2019 uppstod ett s.k. slukhål med ett djup på ca. 6
meter.
Fastigheten 1:31 bildades under 1989 då den avstyckades från fastigheten Dalkarlshyttan 1:1
(”Fastigheten 1:1”). Lindesbergs kommun (”Kommunen”) blev lagfaren ägare till Fastigheten
1:1 1980-09-10 och utförde under 1980-81 arbeten med att riva den kraftstation som fanns på
fastigheten samt att täta in-och utloppen tillhöriga kraftstationen. Vid tätning av in- och
utloppen lades öppna schakt igen med bl.a. träplank som sedermera fylldes igen med jord. En
gammal kulvert lämnades kvar under dessa massor, den kvarlämnade kulverten gav
sedermera vika vilket senare fick till följd att ett slukhål uppstod (”Skadebringande åtgärd”).
Det har konstaterats att detta berodde på felaktiga byggnadsmetoder och att kulverten inte
borde ha lämnats kvar. Under samma tid fanns det ett servitut kopplat till Fastigheten 1:1
varvid fastigheten stg 3, som Kommunen också var ägare till, hade vissa rättigheter och
skyldigheter att nyttja Fastigheten 1:1.
Skadan på Fastigheten 1:31, genom det s.k. slukhålet, har alltså uppstått efter att FALAB
förvärvade densamma. Med anledning av detta och då den Skadebringande åtgärden uppstod
under en tid då Fastigheten 1:31 var en del av den ursprungliga Fastigheten 1:1 som ägdes av
Kommunen, har Advokatfirman Oebergs AB (”Oebergs”) fått i uppdrag att utreda vem som
primärt är ansvarig att bära kostnaderna som slukhålet har orsakat på Fastigheten 1:31.
2

SAMMANFATTANDE SLUTSATS OCH OEBERGS RÅD

Sammanfattningsvis kan det konstateras att på grund av den långa tid som har passerat sedan
den Skadebringande åtgärden vidtogs och de många ägarbyten till Fastigheten 1:31 som har
skett därefter kan det inte bedömas att Kommunen som tidigare fastighetsägare av Fastigheten
1:1 kan bli ansvarig för den skada som numera uppstått på Fastigheten 1:31. Inte heller kan
Kommunen genom det Servitutsavtal som var kopplat till fastigheten bli ansvarig för skadan,
eller som tidigare servitutsinnehavare, då fastigheten stg 3 har bytt ägare. Däremot bör

1

Kommunen hållas ansvarig för skadan på den grunden att Kommunen vid övertagandet av
Fastigheten 1:1 även övertog tillståndet för uppgörande av ny kraftstation i enlighet med de
villkor som framgår av Vattendomen. Det kan konstateras att Kommunen inte genomförde
igenfyllning av inlopp- och avloppskanaler i erforderlig omfattning, och på grund av denna
vårdslöshet har det uppstått en sakskada som har drabbat FALAB. Ingen annan än den som
bär ansvaret enligt tillståndet kan anses vara skyldig att ersätta sådan skada. Kommunen bär
ansvaret och är således också skyldig att ersätta skadan.
Huruvida Kommunen i sin tur kan vända sig till den entreprenör som utförde den
Skadebringande åtgärder liger utanför vårt uppdrag och är något som Kommunen i så fall får
utreda.
3

JURIDISK ANALYS AV ANSVARSFRÅGAN

3.1

Bakgrund, ägarförhållanden och avstyckningar

I vattendom VA 83/77 den 1978-09-14 (”Vattendomen”), se bilaga 1, beviljades dåvarande
ägare av Fastigheten 1:1; Vänerskog AB, tillstånd att bygga om det dåvarande kraftverket.
Med anledning av detta beslutades att kraftstationen belägen på Fastigheten 1:1 skulle flyttas
till vad som numera är fastighet Dalkarlshyttan 1:39. Med anledning av bl.a. flytten av
kraftstationen ingicks ett servitutsavtal den 29 maj 1979 mellan Vänerskog AB och
Kommunen (”Servitutsavtalet”), se bilaga 2, där servitut uppläts till fastigheten
Dalkarlshyttan 1:1 med en rätt för Kommunen, som ägare av fastighet stg 93 i Lindesbergs
kommun, att under fem års tid (räknat från 1979-04-03) disponera nuvarande
kraftstationsbyggnad, område för turbinsump samt för tillopps- och avloppskanal till
densamma. Vidare åtog sig Kommunen att utriva, bortforsla alla maskiner, instrument och
övriga anläggningar belägna inom fastigheten senast 1984-04-02.
Den 26 juni 1980 förvärvade Kommunen Fastigheten 1:1 och, enligt uppgift av FALAB, även
rättigheterna till att bygga om det dåvarande kraftverket. Vänerskog AB försattes sedermera i
konkurs den 18 december 1981.
1988-09-01 avstyckades och bildades fastigheten Dalkarlshyttan 1:29 (”Fastigheten 1:29”)
från Fastigheten 1:1 och 1989-04-25 bildades Fastigheten 1:31 då den avstyckades från
Fastigheten 1:1. Servitutsavtalet följde med Fastigheten 1:29 vid dessa avstyckningar och är
således numera inskrivet på den fastigheten. FALAB har angett att det måste ha blivit en
felinskrivning då de områden Servitutsavtalet berör i själva verket är belägna på Fastigheten
1:31.
Kommunen var ägare till Fastigheten 1:31 fram till 1989-05-11 då Göranssonska Gården AB
förvärvade fastigheten. FALAB inskrevs som ägare till Fastigheten 1:31 den 8 december 2014
genom en fusion av tidigare ägare till fastigheten (Tredingen Utveckling AB) som förvärvat
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fastigheten genom fusion av tidigare ägare Masugnen AB som förvärvat den från
Industrilokaler i Lindesberg AB 1997-11-04 som i sin tur förvärvat den från Göranssonska
Gården AB 1992-02-27.
3.2

Är Kommunen ansvarig för skada på Fastigheten 1:31 i egenskap av tidigare
fastighetsägare?

Då Kommunen var ägare till den ursprungliga Fastigheten 1:1 vid det tillfälle som den
Skadebringande åtgärden för skadan vidtogs, är det av intresse att utreda huruvida
Kommunen har ett ansvar för skadan i form av tidigare ägare av fastigheten. Då FALAB
förvärvade Fastigheten 1:31 genom fusion av bolag som tidigare var fastighetsägare finns det
inga köpekontrakt/överlåtelsehandling avseende fastigheten tillgängliga. Det är därför inte
möjligt att konstatera huruvida tidigare fastighetsägare har övertagit Kommunens eventuella
åtaganden genom sådana avtal. Dock kan det konstateras av köpekontrakt, den 6 december
1988, mellan Göranssonska Gården AB och Kommunen (Bilaga 3) att Fastigheten överläts i
befintligt skick, men inte att den nya ägaren övertog Kommunens samtliga åtaganden
avseende Fastigheten.
En köpare av en fastighet kan ha rätt till ersättning för skada om det har uppstått ett fel eller
förlust i en fastighet och detta beror på en försummelse från säljarens sida eller om fastigheten
avviker från vad en säljare får anses ha utfäst (4 kap. 19 § JB). Som köpare av en fastighet har
man en undersökningsplikt och endast fel som en köpare inte borde ha upptäckt vid en sådan
undersökning kan åberopas som fel i fastigheten (s.k. dolda fel), om det inte är sådant som
faller inom säljarens upplysningsplikt1 varvid en köpare av fastighet har ansetts berättigad att
åberopa fel som denne borde upptäckt men som säljaren känt till men inte upplyst köparen
om. Preskriptionstiden för dolda fel är dock 10 år från tillträdet (4 kap. 19 b § JB).
Då FALAB förvärvade Fastigheten 1:31, 2014-12-08, genom fusion av Tredingen Utveckling
AB som tidigare ägde fastigheten, som i sin tur hade förvärvat fastigheten från Masugnen
Utveckling AB genom fusion 2011-02-25, så bör preskriptionstiden beräknas från det datum
då Masugnen Utveckling AB (eftersom de förvärvat fastigheten genom köp) tillträde
Fastigheten 1:31, dvs. 1997-11-04. Detta innebär att preskriptionstiden för dolda fel har
passerat, och FALAB kan därför inte åberopa detta som ett fel i fastigheten som en tidigare
ägare har att svara för. För det fall preskriptionstiden inte skulle ha gått ut skulle anspråket på
ersättning för skada i första hand riktas mot Industrilokaler i Lindesberg AB som säljare av
Fastigheten till Masugnen Utveckling AB, och de skulle i sin tur rikta anspråk mot
Göranssonska Gården AB som därefter kan rikta anspråk mot Kommunen. Dock är kedjan
och tidsaspekten för lång för att Kommunen skulle bli ansvarig för kostnaderna för skadan så
som tidigare ägare av Fastigheten 1:31.

1

NJA 2007 s. 86.
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3.2.1

Vilket ansvar har Kommunen som tidigare servitutsinnehavare?

Som nämnts ingicks Servitutsavtalet mellan Kommunen och tidigare fastighetsägare för
Fastigheten 1:1 med anledning av flytten av kraftstationen med en rätt för kommunen att
under fem års tid (räknat från 1979-04-03) disponera nuvarande kraftstationsbyggnad, område
för turbinsump samt för tillopps- och avloppskanal till densamma. Kommunen åtog sig att
utriva, bortforsla alla maskiner, instrument och övriga anläggningar belägna inom fastigheten
senast 1984-04-02. Kommunen ägde även rätt att fritt disponera området som benämnts som
”område för deponering av muddermassor” när arbetena slutförts, övertäcka muddermassorna
med jord samt för all framtid ansvara för desamma.
Servitutsavtalet följde vid avstyckningen av Fastigheten 1:1 med Fastigheten 1:29, vilket
innebär att Servitutsavtalet inte belastar Fastigheten 1:31. Dock så har det angetts att detta
blev felaktigt inskrivet och avsikten var att Servitutsavtalet skulle följa med Fastigheten 1:31
eftersom servitutet de facto berör område som är belägen på denna fastighet. Det är inte helt
ovanligt att det förekommer oriktiga inskrivningar av servitutsavtal vid äldre
fastighetsindelningar så som avstyckningar.2 Om det är uppenbart oriktigt och det beror på
inskrivningsmyndighetens eller någon annans skrivfel så ska inskrivningsmyndigheten rätta
till detta (19 kap. 22 § JB). Varför det härmed för den fortsätta utredningen räcker med att
konstatera att Servitutsavtalet egentligen bör belasta Fastighet 1:31. Konstateras kan att det
också saknar betydelse att Kommunen var ägare till Fastigheten 1:1 samt var ägare till den
fastighet som belastade Fastigheten 1:1 med Servitutsavtalet och eftersom servitutet är
inskrivet gäller det även efter överlåtelse av fastigheten till ny ägare.
Med anledning av vad som ovan har konstaterat är den fortsatta frågan vilken betydelse
Servitutsavtalet har för ansvarsfrågan för skadan på Fastigheten 1:31. En servitutsrättighet
innebär en rätt för en annan fastighet att använda en annans fastighets väg, brunn eller dylikt.
Ägaren av den fastighet som har denna rätt (dvs. härskande fastigheten) har en förpliktelse att
inte betunga den fastighet till vilken en rätt upplåtes (dvs. tjänande fastighet) och hålla
fastigheten i sådant skick att skada eller olägenhet inte vållas i onödan. Överskrider den
härskande fastighetens ägare sin rätt åligger det honom att återställa vad som rubbats eller
fullgöra vad som eftersatts och att ersätta skada, enligt JB 14 kap. 6 och 7 §§. Detta innebär
att Kommunen som ägare av den härskande fastigheten (stg. 93 i Lindesberg Kommun3) hade
ett ansvar att se till att det inte uppstod skada på Fastigheten 1:1. 1995-12-12 förvärvade
Linde Energi AB den tjänande fastigheten från Kommunen varvid Kommunens förpliktelser
som servitutsinnehavare till Fastigheten 1:1 (nu Fastigheten 1:31) upphörde. Bestämmelserna
enligt JB 14 kap. 6 och 7§§ reglerar dock inte frågan huruvida en ansvaret som en

2
3

DS 2020:43 s. 34ff.
Stg 93 i Lindesbergs Kommun har sedermera ombildats till blev Haga 13:4 som sedan blev del i Haga 13:7.
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fastighetsägare ådragit sig förs över till ny ägare av fastigheten. Enligt allmänna sakrättsliga
principer kan det dock vara så att skyldigheten att återställa även gäller för ny ägare.4
Förpliktelser som servitutsinnehavare bör därför numera åligga Linde Energi AB. Då
åtgärderna som föreskrivs i Servitutsavtalet har vidtagits av Kommunen kan det inte anses att
förpliktelserna som var stadgade däri har tillfallit Linde Energi AB.
Förpliktelserna enligt JB 14 kap. 6 och 7 §§ för en ägare av en härskande fastighet kan tolkas
så att det är självständiga förpliktelser, dvs. att varje ny ägare av en fastighet har sådana
förpliktelser. Dock kan det inte anses ingå i dessa förpliktelser att upptäcka sådana fel som
t.ex. att en tidigare ägare har använt sig av en felaktig byggnadsmetod. Linde Energi AB kan
därmed inte anses ha ansvar för den skada som orsakades av Kommunen och som uppstått på
Fastigheten 1:31. Hade Kommunen fortfarande varit ägare hade de kunnat hållas ansvariga
enligt jordabalkens bestämmelser då de orsakat skadan genom felaktig byggnadsmetod vid
bortforsling av kraftbyggnad m.m, och på så vis betungat Fastigheten 1:1.

3.3

Inomobligatoriskt och utomobligatoriskt skadestånd

Då Servitutsavtalet är ett avtal upprättat mellan två parter, med förpliktelser och skyldigheter
för parterna, är det även av intresse att utreda om Kommunen genom den Skadebringande
åtgärden har gjort sig skyldig till avtalsbrott. I Servitutsavtalet står det bl.a. följande:
”Kommunen förbinder sig att senast 1984.04.02 utriva och bortforsla alla maskiner,
instrument och övriga anläggningar tillhörande kraftverket
belägna inom
5
kraftverksbyggnaden.” Kommunen har genomfört detta omkring 1980-81 och har därmed
fullgjort förpliktelsen. Förpliktelsen innehåller inte något om hur detta ska gå till eller att
Kommunen ska ha ansvar för de åtgärder de vidtagit, varför det inte går att hävda att
Kommunen brutit mot Servitutsavtalet i detta avseende.
Vidare följer enligt Servitutsavtalet att ”Kommunen äger även rätt att under byggnadstiden för
nya kraftstationen fritt disponera det område, som i vattendomen upptagits som ’område för
deponering av muddermassor’. Kommunen skall, när arbetena slutförts, övertäcka
muddermassorna med jord samt för all framtid ansvara för desamma.” Denna förpliktelse kan
dock inte anses vara hänförlig till den Skadebringande åtgärden och är därmed utan betydelse
i detta sammanhang.
Dock kan det tilläggas att i Vattendomen varvid Vänerskog AB fick tillstånd att bygga om
kraftverket i enlighet med tidigare ansökan uppställdes vissa villkor, bl.a. ”rätt att riva det

4
5

Se prop. 1970:20 del B 2 s. 737.
Enligt uppgift från FALAB.
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befintliga kraftverket samt i erforderliga omfattning igenfylla tillhörande intags-och
utloppskanal”. Enligt uppgift från FALAB så övertog Kommunen rättigheterna att bygga nytt
kraftverk från Vänerskog AB när det bolaget gick i konkurs och Kommunen köpte hela
området med tillhörande kraftstation. Med det måste förstås att Kommunen tog över
tillståndet som utfärdats av Vattendomstolen 1978-09-04. Enligt detta tillstånd framgår det att
ansvaret ligger på tillståndshavaren för detta. Den som har utfört åtgärden bör därför stå
skadan som dessa åtgärder har medfört på utomkontraktuella grunder. Detta oavsett vad
Servitutsavtalet innebär eller vem som numera är ägare av fastigheten. Det saknar därför
betydelse i sammanhanget att servitutet är inskrivet på fel fastighet – då villkoret enligt
tillståndet är kopplat till den fastighet där kraftstationen med tillhörande intags- och
utloppskanal finns, dvs. numera Fastigheten Dalkarlshyttan 1:31. Tillståndet innehåller dock
ingen säkerhet för återställandekostnader eller liknande.
Enligt 2 kap. 1 § Skadeståndslagen framgår att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar
bl.a. sakskada ska ersätta skadan. Jord räknas som fast egendom och kan därför falla in under
sakskada. I detta fall kan Kommunen anses ha varit vårdslös vid igenfyllande av tillhörande
intags- och utloppskanal då en felaktig byggnadsmetod användes (som dessutom var känd för
Kommunen). Skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för bl.a.
reparationskostnad och annan kostnad till följd av skadan.
Kommunen kan i sin tur eventuellt vända sig mot entreprenören som utförde arbetena vid
denna tid, detta är dock en fråga som eventuellt är reglerat entreprenadrättsligt mellan
beställare och utförare och som Kommunen får utreda vidare.

Bilagor:
1. Vattendom VA 83/77 AV Stockholms tingsrätt den 1978-09-14.
2. Servitutsavtal den 29 maj 1979 mellan Värnerskog AB och Lindesbergs Kommun.
3. Köpekontrakt, den 6 december 1988, mellan Göranssonska Gården AB och
Lindesbergs Kommun.
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Bilaga 2

Slukhål vid Masugnen.

KS 2020/239-1

Någon gång i slutet av nov. uppstår ett mindre slukhål invid masugnens huvudbyggnad. Denna fylls
upp med makadam. Någon vecka senare uppstår ett större hål på samma ställe. 4 dec åker FALAB
personal ner på plats och ser över området. Hålet sträcker sig ca 8 m ner, med en vattenyta vid ca
6m. I ett första skede bedöms detta beror på att tätningen av inloppet till den gamla kulverten
sprungit läck och på så sätt eroderat bort det tidigare ilagda materialet. Ett informationsmail går ut
till Linde E, Samhällsbyggnadsförbundet och Håkan Blaxmo, trafik kommer på plats och förbereder en
eventuell avstängning av bron.
Även Peter Ström från Linde Energi var tidigt på plats och kunde presentera ritningar över den
tidigare byggnationen.
För att säkerställa vad som rasat, och om det fanns risk för bron grävdes provgropar och det kunde
konstaterats att det var den gamla kraftstationen som rasat ihop. Olika nivåer hade endast täckts
med t.ex trä eller liknande som gett vika för tidens tand. Efter första fyllningen hade nästa nivå gett
sig och nytt slukhål uppenbarat sig. Vid provgropsgrävningen konstaterades även att delar av den
gamla stenkulverten som lämnats intakt gav med sig bitvis, men att det ej fanns risk för bron.
Under det vidare arbetet har information löpande getts till Linde Energi samt SB Bergslagen.
Under dec bestämdes en strategi hur grävning vidare skulle ske. Då FALAB ej var helt säkra på
utbredningen och risken för framtida hål, då det förelåg viss osäkerhet om kulvertens sträckning
stämde med de gamla ritningar som presenterats av Linde E och erhållits från Lindesbergs bibliotek,
bestämdes att grävning startar i den västra delen och gick österut mot den gamla kraftstationen.
Detta för att bedriva schaktarbetet utan risk för grävmaskinist. Initialt lades alla uppgrävda massor på
hög för kontroll av markföroreningar . I huvudsak kördes dessa, efter tillstånd av miljöenheten,
massor bort till annan fastighet och ersattes av kvalificerade massor.
Att de placerades på annan fastighet var för att minimera transporterna. Det tidigare nyttjade
massorna var av varierad kvalité med mycket rivningsrester och liknande. De massor som gick att
nyttja såsom släntmaterial osv,. nyttjades på plats för att minimera transportkostnaden.
På plats under februari träffade FALAB en gammal anställd på området som bekräftade lägena där vi
arbetade oss fram med grävmaskinen samt berättade att han endast väntat att det skulle rasa då
delar av kraftstationen samt kulvert endast täckts med träplankor med fyllning ovan. FALAB har
tidigare haft problem med mindre sättningar i området, vilket bekräftar personens utsaga.
Att FALAB utförde en så pass detaljerad utgrävning av området var för att säkerställa att hela
kulverten, samt tidigare öppna schakt täckta med trä skulle tas bort för att ej riskera ett framtida ras
med personskador/dödsfall som följd. Så grävning och rivning av det som kvarstod av kulvert och
uppfyllnad genomfördes både öster och väster tills man kom till de tätade och fyllde delarna av
kulverten.
Då kulverten var av en rejälare dimension krävdes det ett antal m uppfyllnad för att fylla
tomrummet. Det är ej praktiskt möjligt att packa sådana djupa schakter tillräckligt för att undvika
framtida sättningar. Därav skedde återställningen, då vägen också nyttjas för tung trafik, endast med
topp av grus initialt. När det legat en vinter kommer bundet bärlager (AG) att läggas (våren 21) som
kommer ligga ett antal år för att ta de sista sättningarna. Om ca 4‐5 år kommer vägen jämnas av och
ett lager asfalt (topp) sättas, samt den slutgiltiga återställningen med kantsten, jordning mot
densamma osv. genomföras.

Kostnader för ovanstående:
Grävning, återställning samt miljö
Framtida återställning. (offererat pris)
Projektledning FALAB, 16 timmar

1.046.091:‐
120.000:‐
120.000:‐
11.200:‐

Summa kostnader

1.297.291:‐ exkl moms

AG, inklusive justering
Topp, kantsten jordning

Juridisk ansvarsutredning (tidigare översänd) har påvisat att ansvaret ligger på Lindesbergs kommun
och/eller ”Lindesbergs Elverk”.

Fastigheter i Linde AB

Bilaga 1a

Bilaga 1b

Bilaga 1c
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Kommunledningskontoret
Anette Persson
0581-810 32
anette.persson@lindesberg.se

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Svar på Motion från Jari Mehtäläinen (SD) om att redovisa
kostnaderna för kommunala verksamheter som styrs av lagkrav
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta


Motionen avslås utifrån att det krävs tillsättning av personella resurser
för att kunna göra en djupare uppföljning och analys för att kunna
redovisa kostnader för kommunala verksamheter som styrs av lagkrav.

Ärendebeskrivning
Alla kommuner är enligt svensk lag skyldiga att ha vissa verksamheter. Det
finns med andra ord ett
minimikrav som Lindesberg kommuns budget måste innehålla. Alla andra
verksamheter utöver detta är frivilliga och beslutas efter politiska
prioriteringar. SKR listar dessa obligatoriska områden:











Social omsorg (äldre- och handikappomsorg samt individ- och
familjeomsorg)
För-, grund- och gymnasieskola
Plan och byggfrågor
Miljö- och hälsoskydd
Renhållning och avfallshantering
Vatten och avlopp
Räddningstjänst
Civilt försvar
Biblioteksverksamhet
Bostäder

För att underlätta kommande budgetprocesser och öka transparensen
gentemot väljarna är det önskvärt att alla får ta del av den lagstadgade
kostnad Lindesbergs kommun har. Därefter adderar partierna sina
prioriteringar. Allt pekar på att vi går mot ekonomiskt kärvare tider. Att i det
läget kunna peka på fakta och påvisa vad som faktiskt är lagstiftade kostnader
respektive politiska prioriteringar, vore en styrka inte bara för kommunen
utan även för demokratin. För att få en övergripande bild av de lagstyrda
verksamheterna behöver man en strukturerad och hanterbar rapport av
dessa verksamheter samt deras lagstadgade kostnader. Detta kan uppnås om
samtliga förvaltningar och bolag ges i uppdrag att redovisa dessa kostnader.
Redovisningen ska ske genom rapporter som innehåller rubriceringar med
hänvisning till respektive lagparagraf.

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Henrik Arenvang
Kommundirektör

Anette Persson
Handläggare

Bilagor:
KS 2020/143–5 Redovisning av lagstyrda kostnader för verksamheter i
Lindesbergs kommun

Lagstyrda kostnader 2020

Ut sko t t e t fö r st ö d o ch st ra t e gi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunallagen
Bokföringslagen
Arbetsmiljölagen
Förvaltningslagen
Lagen om offentlig upphandling
Miljöbalken
Offentlighets - och sekretesslagen
Personuppgiftslagen
Tryckfrihetsförordningen
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Tillvä xt fö rva lt n in ge n
• Skollag (2010:800) (kapitel 20 - kommunal vuxenutbildning)
• Lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för
bosättning (2016:38)
• Lagen om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare
(2013:156)
• Lag om färdtjänst (1997:736)
• Spellag (2018:1138) (lotteritillstånd)
• Bibliotekslag (2013:801)
• Museilag (2017:563)

So cia lfö rva lt n in ge n
• Lagstyrda verksamheters budget
• Myndighetsenheten, IT & E -hälsa (SoL11 kap 1§, SoL11 kap 21a-b§, 4 kap 1§ , LSS kap 9 2
-10§§)
• Fu n ktio n sstö d (LSS Kap 9 -210§§, SoLkap 5 7-8, HSL12 kap 1§)
• In d ivid o ch fa m ilj (SoL4 kap 1§, 11 kap 1§, 1a§, 5 kap (barn och unga, missbrukare, brottsoffer,

familjerådgivning, skuldsatta), 6 kap (vård utanför hemmet)

(e xkl. Bo e n d e stö d , fa m ilje ce n tra l, fä ltku ra to re r, fa m ilje te a m e t)
• Vå rd o ch o m so rg (SoL5 kap 4-6§§, SoL4 kap 1§ & 12 kap 1§ HSL)
• Fö rva ltn in gsle d n in g, a d m in istra tio n , b e m a n n in gse n h e t (So L ka p 4 1§, LSS ka p 9 210§§, HSL ka p 11 4§)

* Ej la gtvin ga n d e ve rksa m h e te r in n e b ä r ofta före bygga n d e a rb e te vilke t
m in ska r riske n för m e r kostsa m m a in sa tse r, ex.vis e n HVB p la ce rin g
fö r e tt b a rn u n d e r 1 å r kosta r ca 1,5 Mn kr
4

So cia lfö rva lt n in ge n
SoL 2 kap 1§ "Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den
det ansvar som vilar på andra huvudmän."
SoL 4 kap 1§ "Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnäm
livsföring i övrigt."

hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i
nde n för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin

SoL 11 kap 1 § "Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan, anmälan eller på annat sätt har kommit till nämnd
ens kännedom och
som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. Vad som har kommit fram vid utredning och som har betydelse för ett ärendes avgöra
nde ska tillvaratas på ett betryggande sätt. Lag (2012:776).
LSS1 kap 2§ "Va rje kom m u n ska , o m in te n å go t a n n a t a vta la s e n ligt 17 §, sva ra för in sa tse r e n ligt 9§ 2-10"
LSS1 kap 9§ In sa tse rn a fö r sä rskilt stöd och sä rskild se rvice
9 § In sa tse rn a fö r sä rskilt stö d och se rvice ä r
1. rå d givn in g och a n n a t p e rso n ligt stö d so m stä lle r
kra v p å sä rskild ku n ska p om p ro b le m o ch
livsb e tin ge lse r för m ä n n iskor m e d sto ra o ch va ra ktiga
fu n ktion sh in d e r,
2. b iträ d e a v p e rson lig a ssiste n t e lle r e ko n o m iskt
stöd till skä liga ko stn a d e r fö r så d a n a ssista n s, till d e n
d e l b e h ove t a v stöd in te tä cks a v b e vilja d e
a ssista n stim m a r e n ligt 51 ka p .
so cia lförsä krin gsb a lke n ,
3. le d sa ga rse rvice ,
4. b iträ d e a v kon ta ktp e rson ,
5. a vlö sa rse rvice i h e m m e t,
6. ko rttid sviste lse u ta n för d e t e gn a h e m m e t,
7. korttid stillsyn för skolu n gd o m ö ve r 12 å r u ta n fö r
d e t e gn a h e m m e t i a n slu tn in g till sko ld a ge n sa m t
u n d e r lo v,
8. b o e n d e i fa m ilje h e m e lle r b o sta d m e d sä rskild
se rvice för b a rn e lle r u n gd om a r so m b e h ö ve r b o
u ta n för förä ld ra h e m m e t,
9. b o sta d m e d sä rskild se rvice fö r vu xn a e lle r a n n a n
sä rskilt a n p a ssa d b osta d för vu xn a ,
10. d a glig ve rksa m h e t för p e rso n e r i yrke sve rksa m
å ld e r som sa kn a r förvä rvsa rb e te o ch in te u tb ild a r sig.
HSL 12 kap 1§ Kom m u n e n ska e rb ju d a e n go d h ä lso - o ch sju kvå rd å t d e n som e fte r b e slu t a v kom m u n e n b or i e n så d a n b o e n d e fo rm e lle r b o sta d so m a vse s i 5 ka p . 5 § a n d ra stycke t, 5 ka p . 7 §
tre d je stycke t e lle r m otsva ra n d e tillstå n d sp liktig b o e n d e fo rm e lle r b osta d som a vse s i 7 ka p . 1 § första stycke t 2 socia ltjä n stla ge n (2001:453). Kom m u n e n ska ä ve n i sa m b a n d m e d d a gve rksa m he t
e n ligt 3 ka p . 6 § sa m m a la g e rb ju d a e n go d h ä lso - o ch sju kvå rd å t d e n som vista s i d a gve rksa m h e te n . (HSL 12 ka p §1-6)
HSL 11 kap 1 § "Kom m u n ska p la n e ra in sin h ä lso - o ch sju kvå rd m e d u tgå n gsp u n kt i b e folkn in ge n s b e h ov a v så d a n vå rd "

So cia lfö rva lt n in ge n
HSL kap 11 4 § Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska.
SoL kap 5 7 § Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföri ng får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.
Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat e
fte r hans eller hennes behov av särskilt stöd. Kommunen skall inrätta bostäder med särskild
service för dem som till följd av sådana svårigheter som avses i försa stycket behöver ett sådant boende.
SoL kap 5 8 § Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för människor med fysiska och psykiska funktions
hin der samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om
socialtjänstens verksamhet på dessa områden. Kommunen ska planera sina insatser för människor med fysiska och psykiska funktion
shinder. I planeringen ska kommunen samverka med regionen samt andra
samhällsorgan och organisationer. Lag (2019:909).
SoL kap 11 1 a § Nä r e n a n m ä la n e n ligt 1 § rö r b a rn e lle r u n ga ska socia ln ä m n d e n ge n a s göra e n b e d öm n in g a v om b a rn e t e lle r d e n u n ge ä r i b e h o v a v o m e d e lb a rt skyd d . En så d a n b e d ö m n in g ska d o ku m e n te ra s.Be slu t a tt
in le d a e lle r in te in le d a u tre d n in g ska , o m d e t in te fin n s syn n e rliga skä l, fa tta s in om fjorto n d a ga r e fte r d e t a tt a n m ä la n h a r ko m m it in . Ett så d a n t b e slu t b e h ö ve r d o ck in te fa tta s o m d e t re d a n p å gå r e n u tre d n in g o m d e t
b a rn e lle r d e n u n ge so m a n m ä la n a vse r.
SoL kap 6 1§ 1 § Socia ln ä m n d e n ska sö rja fö r a tt d e n so m b e h öve r vå rd a s e lle r b o i e tt a n n a t h e m ä n d e t e gn a ta s e m ot i e tt
1. fa m ilje h e m ,
2. h e m för vå rd e lle r b oe n d e , e lle r
3. stö d b oe n d e för b a rn och u n ga i å ld e rn 16-20 å r (stö d b o e n d e ).
Ba rn i å ld e rn 16-17 å r få r ta s e m o t i e tt stö d b o e n d e e n d a st om d e t fin n s sä rskild a skä l. Socia ln ä m n d e n a n sva ra r för a tt d e n som ge n om n ä m n d e n s försorg h a r ta gits e m ot i e tt a n n a t h e m ä n d e t e gn a få r god vå rd . Vå rd e n
b ör u tform a s så a tt d e n frä m ja r d e n e n skild e s sa m h ö righ e t m e d a n h öriga och a n d ra n ä rstå e n d e sa m t kon ta kt m e d h e m m iljö n .
SoL kap 5 §10 Socia ln ä m n d e n ska e rb ju d a stöd fö r a tt u n d e rlä tta för d e p e rson e r som vå rd a r e n n ä rstå e n d e som ä r lå n gva rigt sju k e lle r ä ld re so m stö d je r e n n ä rstå e n d e so m h a r fu n ktio n sh in d e r.
SoL kap 5 §12 Kom m u n e n ska lä m n a b u d ge t- o ch sku ld rå d givn in g till sku ld sa tta p e rson e r. De n n a skyld igh e t gä lle r ä ve n u n d e r e tt sku ld sa n e ringsförfa ra n d e och till d e ss a tt e n b e vilja d sku ld sa n e ring e lle r F-sku ld sa n e rin g ä r
h e lt a vslu ta d .
SoL kap 5 §11 Till socia ln ä m n d e n s u p p gifte r h ö r a tt ve rka för a tt d e n so m u tsa tts för b rott och d e n n e s n ä rstå e n d e få r h jä lp o ch stö d . Socia ln ä m n d e n ska sä rskilt b e a kta a tt kvin n or om ä r e lle r h a r va rit u tsa tta för vå ld e lle r
a n d ra öve rgre pp a v n ä rstå e n d e ka n va ra i b e h o v a v stö d o ch h jä lp för a tt förä n d ra sin situ a tion . Socia ln ä m n d e n a n sva ra r för a tt e tt b a rn , so m u tsa tts fö r b ro tt, och d e n n e s n ä rstå e n d e få r d e t stö d o ch d e n h jä lp so m d e
b e h öve r. Socia ln ä m n d e n ska o ckså sä rskilt b e a kta a tt e tt b a rn som b e vittn a t vå ld e lle r a n d ra öve rgre p p a v e lle r m ot n ä rstå e n d e ä r o ffe r fö r b ro tt o ch a n sva ra fö r a tt b a rn e t få r d e t stö d o ch d e n h jä lp so m b a rn e t b e h ö ve r.
SoL kap 5 9§ Socia ln ä m n d e n ska ll a ktivt sö rja fö r a tt d e n e n skild e m issb ru ka re n få r d e n h jä lp och vå rd som h a n e lle r h on b e h ö ve r fö r a tt kom m a ifrå n m issb ru ke t. Nä m n d e n ska ll i sa m förstå n d m e d d e n e n skild e p la n e ra
h jä lp e n o ch vå rd e n och n oga b e va ka a tt p la n e n fu llfö ljs.
SoL kap 5 5§ Socia ln ä m n d e n ska ve rka fö r a tt ä ld re m ä n n iskor få r god a b ostä d e r och ska d ä ru töve r ge d e m som b e h öve r d e t söd och h jä lp i h e m m e t o ch a n n a n lä ttå tkom lig se rvice . Kom m u n e n ska in rä tta sä rskild a
b oe n d e fo rm e r för se rvice och o m vå rd n a d fö r ä ld re m ä n n iskor som b e h öve r sä rskilt stöd . Kom m u n e n få r ä ve n in rä tta sä rskild a b o e n d e fo rm e r fö r ä ld re m ä n n isko r so m frä m st b e h ö ve r stö d o ch h jä lp i b o e n d e t och a n n a n
lä ttå tkom lig se rvice och som d ä ru tö ve r h a r b e h o v a v a tt b ryta oön ska d isole rin g. De n ä ld re ska , så lå n gt d e t ä r m öjligt, ku n n a vä lja n ä r o ch h u r stö d o ch h jä lp i b o e n d e t och a n n a n lä ttå tko m lig se rvice ska ge s.
SoL kap 11 5 § Ha n d lä ggn in g a v ä re n d e n so m rö r e n skild a sa m t ge n om föra n d e a v b e slu t om stöd in sa tse r, vå rd och b e h a n d lin g ska ll d o ku m e n te ra s. Do ku m e n ta tion e n ska ll u tvisa b e slu t och å tgä rd e r som vid ta s i ä re n d e t
sa m t fa ktiska om stä n d igh e te r o ch h ä n d e lse r a v b e tyd e lse . Ha n d lin ga r som rör e n skild a s p e rson liga förh å lla n d e n ska ll fö rva ra s så a tt ob e h öriga in te få r tillgå n g till d e m .

Ba rn - o ch u t b ild n in gsfö rva lt n in ge n
Barn - o ch u tb ild n in gsfö rva ltn in ge n s la gstyrd a ve rksa m h e te r re gle ra s i fö rsta h a n d a v Sko lla ge n
(2010:800).
• Fö rsko la : SL 8 ka p .
• Gru n d sko la : SL 10 ka p .
• Fritid sh e m m e t: 14 ka p .
• Gru n d sä rsko la : 11 ka p .
• Gym n a sie sko la : 15-17 ka p .
• Gym n a sie sä rsko la : 18-19 ka p .
Äve n Sko lfö ro rd n in ge n (2011:185) o ch Gym n a sie fö ro rd n in ge n (2010:2039)
re gle ra r d e la gstyrd a ve rksa m h e te rn a . Utö ve r d e tta fin n s e n ra d a n d ra
la gstiftn in ga r a tt ta h ä n syn till i u tfö ra n d e t a v ve rksa m h e te n .

Sa m h ä llsb yggn a d sfö rva lt n in ge n
• Miljöbalken (1998:808)

19 kap 1 § (prövning) och 26 kap 3 § (tillsyn)

• Strålskyddslagen (2018:396)

8 kap 2 § tillsyn av kosmetiska solarier och tillsyn av radon i bostäder och allmänna lokaler

• Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088)
• Alkohollagen (2010:1622)

5 kap 3 § (prövning) och 7 kap 3 § (tillsyn)

5 kap 5 § (folköl), 8 kap 1 § (serveringstillstånd), 9 kap 2 § (tillsyn)

• Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730)
• Livsmedelslagen (2006:804)

20-21b §§ (kontroll)

11 § (Offentlig kontroll)

• Plan och bygglagen (2010:900) 3 kap 1§ (översiktsplanering), 4 -5 kap (detaljplaner och områdesbestämmelser), 11 kap 3
§ (tillsyn), 12 kap (byggnadsnämndens ansvar och kravet på tillgång till arkitekt)
• Lagen om lägenhetsregister (2006:378)
av uppgifter i lägenhetsregistret)
• Fastighetsbildningslagen (1070:988)

10-13 §§ ( bestämma bostadsadresser och lägenhetsnummer samt registrering
4 kap 27-28 §§ (gränser och kartor)

• Lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222)
1-2 § kommunerna ansvarar för bidrag till anpassning av bostäder för
att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende
• GDPR – dataskyddsombud kap 4 avsnitt 4
• Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 4

§ (tillsyn)

Sa m h ä llsb yggn a d sfö rb u n d e t
• Renhållning och avfallshantering
• Med kommunalt avfallsansvar avses här den

kommunala renhållningsskyldigheten enligt 15 kap. 20 § miljöbalken.

• För att kommunerna ska kunna finansiera avfallsverksamheten via avgifter måste kommunfullmäktige även anta
en avfallstaxa. I avfallsföreskrifterna ska det framgå hur kommunen fullgör sina skyldigheter på avfallsområdet
och vilka fastighetsinnehavare som omfattas. Med fastighetsinnehavare avses i 15 kap. miljöbalken den som är
fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som
fastighetsägare .

• Vatten och avlopp: Budget
• Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Vattentjänstlagen1
§
• Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större
sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön.

• Dessa verksamheter är taxefinansierade

Ga t o r, vä ga r, p a rk
• Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. På gator, torg, parker och
andra allmänna platser som är redovisade i detaljplan enligt plan
- och bygglagen (2010:900) och för vilka
kommunen är huvudman, ansvarar kommunen för att platserna genom gaturenhållning, snöröjning och
liknande åtgärder hålls i ett sådant skick att uppkomsten av olägenheter för människors hälsa hindras och
de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas i
fråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet. Kommunens skyldigheter gäller inte, om åtgärderna
ska utföras av staten som väghållare.

Rä d d n in gst jä n st e n
• Lag om skydd och olyckor 3 kap (kommunens skyldigheter)
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Personalenheten
Carina Fyrpil
0581-810 20
carina.fyrpil@lindesberg.se

Kommunstyrelsen

Kortfattad sammanställning av kommunledningskontorets
systematiska arbetsmiljöarbete 2019
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta
 Kommunstyrelsen tackar för informationen
Ärendebeskrivning
Under 2019 har kommunstyrelsen genomgått utbildning gällande
förtroendevaldas arbetsgivaransvar. Kommunledningskontoret har utifrån
uppdaterat styrdokument ”Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom
Lindesbergs kommun”, haft uppdraget att förnya alla fördelningar i chefsledet
och samtidigt se över behovet av utbildning. Kommunledningskontoret har
gjort regler och instruktioner gemensamt i form av checklista för systematiskt
arbetsmiljöarbete. Nedan följer en kortfattad redovisning av denna för 2019.
De enheter som sammanfattas är måltidsenheten, kanslienheten,
ekonomienheten och personalenheten.
-

-

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Företagshälsovård finns och är behjälplig
Sjukfrånvaro analyseras och handlingsplaner utarbetas på individ,
grupp och ibland organisationsnivå beroende av behov.
4 anmälda arbetsskador för 2019, alla har bearbetats
Tillbud rapporterade men enheterna behöver arbeta vidare med i
vilken omfattning rapportering sker.
Mål och uppföljning för verksamheterna sker olika systematiskt för
olika enheter. Gemensamt system ”Stratsys” infört, vilket är under
inarbetande.
Genomförd medarbetarenkät och uppföljning med analys genomförd.
Medarbetarsamtal och lönesamtal genomförs årligen
Arbetsplatsträffar ca månatligen med gemensam dagordning och
minnesanteckningar finns på alla enheter. Möjlighet att föra frågor
vidare i samverkanssystemet finns – kommunövergripande
samverkansgrupp.
Kontakt med skyddsombud vid behov. Särskilt inom
måltidsverksamheten är detta tydligt utarbetat med Kommunal som
facklig organisation.
Genomgång av sammanställning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet 2019 samt synpunkter på framtiden har tagits upp
till dialog i kommunövergripande samverkansgrupp.
I chefs- och medarbetarhandbok finns rutiner och instruktioner för
arbetsmiljöarbete tillgängliga. När det gäller att identifiera och

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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-

-

dokumentera risk och brister, riskbedömningar vid planerade
förändringar och koppling till handlingsplaner så behöver det
tydliggöras inom några enheter. Hittills är det vanligare att det
diskuteras men att dokumentationen inte görs fullt ut. Den enhet som
har tydligast utarbetad dokumentation samt dialog med skyddsombud
är måltidsenheten.
Kommunövergripande finns styrdokument kopplade till
arbetsmiljöarbete. Vid uppdatering eller att ett nytt dokument antas så
går enheterna igenom det vid APT. Ett behov av att även gå igenom
dokument som redan finns kan föreligga upplever enheterna.
Alla enheter upplever att stöd för att utveckla arbetsmiljöarbetet finns
att tillgå och ser möjligheten att öka kunskapen bland alla medarbetare
inom enheterna som god.

Henrik Arenvang
Kommundirektör

Carina Fyrpil
Personalchef

För kännedom:
Enhetschefer inom kommunledningskontoret
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Tillväxtförvaltningen
Helena Randefelt
0581-816 06
helena.randefelt@lindesberg.se

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Förslag till reglemente för tillväxtnämnden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:



Reglemente för tillväxtnämnden daterat den xx oktober 2020 antas att
gälla från och med den 1 januari 2021.
Övergripande uppgifter för kommunstyrelsens tillväxtutskott (KS §
89/2017) upphävs från och med den 1 januari 2021 i och med detta
beslut.

Kommunstyrelsen uppdrar till tillväxtnämnden att utreda ansvaret för
kommunens turismverksamhet och besöksnäring. Tillväxtnämnden ska
delrapportera till kommunstyrelsen i juni 2021.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att utreda införandet av ett
gemensamt system och samordning av utarrendering, uthyrning och
upplåtande av kommunala anläggningar samt fastställande av avgifter för
dessa. Delrapport ska ske till kommunstyrelsen i juni 2021.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade i september 2019 att kommundirektören i
projektform ska genomföra en genomlysning och en översyn av Lindesbergs
kommuns befintliga nämnds- och förvaltningsorganisation. I uppdraget ingick
även att ge förslag till förändringar i den politiska organisationsstruktur för
att kunna uppnå en kostnadseffektiv organisation som ger bästa möjliga
service för Lindesbergs kommuns medborgare.
Projektet startade 1 oktober 2019 och har sitt projektslut 31 december 2020.
Projektet kommer att kunna redovisa olika delförslag, som kan beslutas
och/eller genomföras från projektstart 1 oktober 2019 fram till nästa
mandatperiod 2023.
Organisationskonsultfirman KMPG har på uppdrag genomfört en utredning
med förslag till ny politisk organisation, som har presenterats för
kommunstyrelsen 21 april 2020.
Utredningen och frågeställningar har partierna i kommunfullmäktige fått för
remissyttrande under perioden 1 maj till 15 juli 2020.

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00
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En särskild utsedd referensgrupp (Utskottet för stöd och strategi, USS) har
följt arbetet med ett antal sammankomster och en Workshop 6 april 2020.
Efter att inkomna remissvar behandlats har ledamöterna i utskottet för stöd
och strategi (USS) diskuterat förslaget till beslut vid sitt sammanträde 13
augusti 2020.
Kommunstyrelsen beslutade den 22 september 2020 att uppdra till
kommundirektören att arbeta fram förslag till reglemente för tillväxtnämnden
(TN). Förslaget ska presenteras för kommunstyrelsen 27 oktober.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2020 att tillväxtutskottet
blir tillväxtnämnden från och med 2021-01-01

Henrik Arenvang
Kommundirektör

Helena Randefelt
Utvecklingsstrateg

För åtgärd:
Utvecklingsstrateg tillväxtförvaltningen
För kännedom:
Tillväxtförvaltningen
Bilagor:
Förslag till reglemente för tillväxtnämnden 2021

Reglemente
Tillväxtnämnden

Strategi
Plan/program
Riktlinje
Reglemente

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum:
För revidering ansvarar: Tillväxtnämnden
För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar:
Dokumentet gäller för: Tillväxtnämnden
Dokumentet gäller till och med: Tillsvidare

§ 1 Tillväxtnämndens verksamhet
Lagstyrd verksamhet
Tillväxtnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen (2013:801).
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter om elevers tillgång till
skolbibliotek enligt skollagen.
Tillväxtnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt Museilag (2017:563).
Inom utbildning ansvarar nämnden för:
1. Kommunal vuxenutbildning (2010:800).
2. Yrkeshögskola i kommunens egen regi enligt lagen om yrkeshögskolan (2009:128).
Inom ramen för kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för vuxna får
tillväxtnämnden bedriva uppdragsutbildning enligt lagen om uppdragsutbildning i vissa fall
(1991:1109).
Tillväxtnämnden är arbetslöshetsnämnd enligt lagen om arbetslöshetsnämnd (1944:475).
Tillväxtnämnden ansvarar för mottagande av nyanlända enligt:
 Lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38). För
mottagande av ensamkommande barn ansvarar socialnämnden.
 Lagen om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare (2013:156).
Övrig verksamhet
Utöver det som anges i lag och annan författning ansvarar tillväxtnämnden för:
1. arbetsmarknadsutbildning samt samordning av högskoleutbildning i Lindesbergs
kommun.
2. förbereda individer och arbetsgivare för att fler ska bli en del av arbetskraften samt
främja det långsiktiga kompetensförsörjningsbehovet i kommunen i samverkan med
berörda aktörer.
3. planering och samordning av arbetslivsförberedande aktiviteter för ungdomar, såsom
feriearbete och praktiksamordning.
4. utöver vad som fastslås i 5 §, insatser för att underlätta och påskynda den nyanländes
etablering i samhället.
5. kommunens bilpool och övriga verksamhetsknutna fordon
6. samordna medborgarservice genom kunskapshöjande insatser
7. förvalta och utveckla kommunens samlingar inom kulturområdet
8. den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader och vara rådgivande vid
utsmyckning av offentliga platser, bostads- och andra bebyggelseområden.
9. verka för ett brett kulturutbud för alla åldrar
10. främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas samt verka för att
kulturarv och kulturmiljöer vårdas och tillgängliggörs
11. stödja förenings- och fritidsverksamhet
12. bevilja bidrag till föreningar och organisationer enligt av kommunfullmäktige
fastställda grunder
13. samverka med medborgare, föreningar och andra aktörer för att öka och förbättra
förutsättningarna för livskvalitet genom hela livet.
14. kommunens turismverksamhet

§ 3. Delegation från kommunfullmäktige
1. Nämnden prövar frågor om registreringslotterier enligt tillstånd enligt spellagen
(2018:1138).
2. Avgifter för bibliotekslån och andra kostnadsersättningar för biblioteksverksamheten
enligt 9 § bibliotekslagen inom nämndens ansvarsområde.
3. Avgifter för museiverksamheten inom nämndens ansvarsområde.
4. Nämnden beslutar om deltagande i EU-projekt inom sitt verksamhetsområde samt
ansvarar för att bevaka och ansöka om statsbidrag inom nämndens ansvarsområde.
§ 4 Personalfrågor
Tillväxtnämnden är anställningsmyndighet för tillväxtnämndens personal med
undantag för förvaltningschef, som anställs av kommunstyrelsen.
§ 5 Personregister
Tillväxtnämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden
förfogar över för sin verksamhet.
Tillväxtnämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som
behandlas inom nämndens verksamhetsområde. Om nämnden ska behandla
personuppgifter i de kommungemensamma system för vilka kommunstyrelsen är
personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de
instruktioner som lämnas av kommunstyrelsen. Om nämnden ska behandla
personuppgifter i system för vilka annan nämnd är personuppgiftsansvarig ska
personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av den
personuppgiftsansvariga nämnden.
§ 6 Information
Tillväxtnämnden ska lämna allmänheten råd och upplysningar i frågor som rör
nämndens ansvarsområde.
§ 7 Ansvar för verksamheten
Tillväxtnämnden ska se till, att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som anges i lagar, förordningar och läroplaner samt i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut. Vidare ska tillväxtnämnden se till att verksamheten
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
§ 8 Rapporteringsskyldighet
Tillväxtnämnden ska redovisa till fullmäktige hur nämnden har fullgjort sådana uppdrag som
fullmäktige har lämnat till nämnden med stöd av kommunallagen 5 kap 2 § och § 4. I de fall
fullmäktige inte för varje särskilt uppdrag beslutat om omfattning av redovisning eller formerna
för dem, ska redovisning till fullmäktige göras minst en gång per år.
§ 9 Tillväxtnämndens sammansättning
Tillväxtnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare.
§ 10 Inkallande av ersättare
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde
ska själv kalla sin ersättare. Om detta inte är möjligt ska hen snarast anmäla till
kanslienheten som kallar ersättare.

§ 11 Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig
under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i
ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige
mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid
företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom
påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in istället för
en ersättare som kommer längre ner i ordningen. En ledamot eller en ersättare som har
avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har
handlagts.
§ 12 Närvaro på distans
Tillväxtnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och
ersättare närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra
varandra på lika villkor, Lokalen ska vara beskaffad så att inte obehöriga kan ta del av
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot eller ersättare som önskar närvara på distans ska i förväg anmäla detta till
ordförande. Ordförande avgör om särskilda skäl för närvaro på distans föreligger.
Vid behandling av ärenden som innehåller sekretess får ledamöter inte delta på distans.
§ 13 Återinträde
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende
får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen
en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv får tjänstgöra igen om
ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.
§ 14 Yttranderätt
En i sammanträdet närvarande men icke tjänstgörande ersättare har rätt att
delta i överläggningarna, men inte lägga yrkande eller delta i besluten.
§ 15 Ordföranden
Det är en plikt för tillväxtnämnden ordförande att:
- Ha uppsikt över tillväxtnämndens hela nämndförvaltning.
- Med uppmärksamhet följa de frågor av betydelse för nämndens och
förvaltningens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i
verksamheten och ta initiativ i dess frågor.
- Främja samverkan mellan tillväxtnämnden och övriga nämnder i
gemensamma frågor.
- Prioritera det kommunala uppdraget framför andra uppdrag. Vid tillfällen då det
kommunala uppdraget och andra uppdrag står i konflikt med andra ska det
kommunala uppdraget ha förtur.

§ 16 Vice ordförande
Vice ordförande i tillväxtnämnden ska med intresse följa de punkter som gäller för

nämndens ordförande i § 15. Vice ordförande ska därutöver delta vid beredningsmöten
inför nämndens sammanträden samt agera stöd för ordförande i frågor som rör nämndens
arbete. För detta utgår för vice ordförande ett fast månadsarvode reglerat i bestämmelser
om ersättning till kommunalt förtroendevalda.
§ 17 Ersättare till ordföranden
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan deltaga i ett sammanträde eller i en del
av ett sammanträde fullgör den fullgör den till tjänsteår mest erfarne ledamoten,
ålderspresidenten, ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid
som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident.
Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget
för en längre tid får tillväxtnämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
§ 18 Ordförandes roll under sammanträdet
- Ordföranden har utslagsröst. KL 25 §: En ledamot i fullmäktige eller i en nämnd har
rätt att avstå från att delta i en omröstning eller i ett beslut. Ordföranden är dock alltid
skyldig att rösta, när det behövs för att ärendet ska kunna avgöras.
- Ordföranden i nämnden ska se till att sammanträdet kan genomföras på ett
ansvarsfullt och korrekt sätt.
§ 19 Närvaro- och yttranderätt för personalföreträdare
Personalföreträdare till det antal tillväxtnämnden beslutar kan delta i nämndens
handläggning av ärenden enligt kommunallagen. De har rätt att delta i
överläggningarna men inte i besluten.
§ 20 Tidpunkt för sammanträden
Tillväxtnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
§ 21 Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara
skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. I undantagsfall får
kallelse ske på annat sätt. Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och
ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 4 dagar
före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden
bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan
ska bifogas kallelsen.
§ 22 Justering
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Tillväxtnämnden kan besluta att
en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt
innan nämnden justerar den.
§ 23 Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
§ 24 Delgivning
Delgivning sker enligt delegationsordning.

§ 25 Utskott
Inom tillväxtnämnden ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av 3
ledamöter och 3 ersättare.
Tillväxtnämnden kan också utse andra utskott som nämnden finner lämpligt.
Tillväxtnämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter en
ordförande och en vice ordförande. Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom
eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden
utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes
uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträde endast om ledamot är förhindrad
att tjänstgöra. Ledamot, som är förhindrad att tjänstgöra, kallar själv sin ersättare.
Sammanträden ska hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 2 ledamöter
begär det.
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Förslag till reglemente för kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:




Reglemente för kommunstyrelsen daterat den xx oktober 2020 antas
att gälla från och med den 1 januari 2021.
Reglemente för kommunstyrelsen (KF § 73/2020) upphävs från och
med den 1 januari 2021 i och med detta beslut.
Övergripande arbetsuppgifter för kommunstyrelsens utskott för stöd
och strategi (KS § 189/2017) upphävs från och med den 1 januari 2021
i och med detta beslut.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade i september 2019 att kommundirektören i
projektform ska genomföra en genomlysning och en översyn av Lindesbergs
kommuns befintliga nämnds- och förvaltningsorganisation. I uppdraget ingick
även att ge förslag till förändringar i den politiska organisationsstruktur för
att kunna uppnå en kostnadseffektiv organisation som ger bästa möjliga
service för Lindesbergs kommuns medborgare.
Projektet startade 1 oktober 2019 och har sitt projektslut 31 december 2020.
Projektet kommer att kunna redovisa olika delförslag, som kan beslutas
och/eller genomföras från projektstart 1 oktober 2019 fram till nästa
mandatperiod 2023.
Organisationskonsultfirman KMPG har på uppdrag genomfört en utredning
med förslag till ny politisk organisation, som har presenterats för
kommunstyrelsen 21 april 2020.
Utredningen och frågeställningar har partierna i kommunfullmäktige fått för
remissyttrande under perioden 1 maj till 15 juli 2020.
En särskild utsedd referensgrupp (Utskottet för stöd och strategi, USS) har
följt arbetet med ett antal sammankomster och en Workshop 6 april 2020.
Efter att inkomna remissvar behandlats har ledamöterna i utskottet för stöd
och strategi (USS) diskuterat förslaget till beslut vid sitt sammanträde 13
augusti 2020.
Kommunstyrelsen beslutade den 22 september 2020 att uppdra till
kommundirektören att arbeta fram förslag till reglemente för
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kommunstyrelsen. Förslaget ska presenteras för kommunstyrelsen 27
oktober.
Henrik Arenvang
Kommundirektör
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Fastställt av: Kommunfullmäktige KF §236/2014
Datum: Reviderad 2020-xx-xx
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller för: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller till och med: Tillsvidare

Utöver det som föreskrivs om Kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i
detta reglemente.
KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER
§ 1 Ledningsfunktionen
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för
hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens
ekonomi och verksamheter.
§2
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat:
 utvecklingen av den kommunala demokratin,
 personalpolitiken,
 den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten,
 mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap
upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas,
 miljövårds- och naturvårdspolitiken
 energiplaneringen samt främja energihushållningen,
 trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning,
 informationsverksamheten,
 arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet,
 arbetet med att effektivisera administrationen,
 utvecklingen av informationssystem och kommunikation; samt
 utveckling av brukarinflytande.
Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa:
 socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas,
 den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal hälso- och
sjukvård,
 skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas,
 räddningstjänsten och verka för ett gott kommunalt samhällsskydd
 fritids- och kulturpolitiken och verka för en god fritids- och kulturverksamhet i
kommunen.
 att målen i miljöbalken och livsmedelslagen kan uppfyllas
 att målen för de lagstadgade kommunaltekniska verksamheterna vatten och avlopp,
avfall och gata kan uppfyllas.
§ 3 Ägarfunktionen
Kommunstyrelsen ansvarar för ägarfunktionen över Linde Stadshus AB (LSAB) med undantag
för nedanstående ärenden som beslutas av kommunfullmäktige:
1. Ärenden enligt KL 3 kap. 16–18 §§ att:
 besluta om att viss verksamhet ska bedrivas i bolagsform
 fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten
 välja styrelse och minst en lekmannarevisor samt suppleanter
 säkerställa att fullmäktige får yttra sig i principiella frågor eller annat som är av
större vikt innan bolaget fattar beslut
2. Godkänna bolagsordningar och stadgar

3. Fastställa koncernövergripande och principiellt viktiga policy- och inriktningsbeslut
4. Mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin, koncernbudget
5. Beslut om kommunal borgen
6. Kapitaltillskott (nyemission, förlusttäckning, driftbidrag mm)
7. Ansvarsfrihet om revisor ej tillstyrkt sådan
8. Godkännande av förvärv eller bildande av bolag
9. Frivillig likvidation eller fusion av bolag
10. Försäljning av bolag eller del av bolag eller sådant bolags rörelse
§ 4 Styrfunktionen
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att:
 leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och
ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra framställningar i
målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd,
 övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och
ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och
ekonomiskt
 tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
 ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,
 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller
delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och
efterlevnad av uppställda direktiv men också om övriga förhållanden av betydelse för
kommunen,
 tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade
sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har
intresse i.
KOMMUNENS ÖVRIGA VERKSAMHETER
§ 5 Ekonomisk förvaltning
Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid följa
fullmäktiges meddelade föreskrifter.
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att
bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de
åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.
Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland
annat att:
 underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom,
 tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
 handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera
sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden.
§ 6 Personalpolitiken
Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bland annat att:
 med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,

 förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt
utom vad gäller §§ 11–14 och 38, lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra
nämnders verksamhetsområden,
 besluta om stridsåtgärd,
 avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
 lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (1954:130),
§ 7 Övrig förvaltning
Uppgifter enligt speciallagstiftning.
Utskottet för stöd och strategi är krisledningsnämnd.
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i
arkivreglemente.
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de personregister som styrelsen för sin
verksamhet förfogar över. Styrelsen ska utse personuppgiftsombud som tillser att
personuppgifter hanteras på ett lagligt sätt.
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.
§ 8 Övrig verksamhet
Kommunstyrelsen har vidare hand om
 kommunens centrala stödfunktioner (personal, ekonomi, kansli, it-/tele, måltid,
folkhälsa, risk och säkerhet)
 näringslivsfrågor
 övergripande infrastruktur, inklusive färdtjänst och kollektivtrafikfrågor
 mark- och exploateringsfrågor
 marknadsföringen av kommunen
 reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och utformningen av fullmäktiges
handlingar
 avgivande av yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460)
 kommunens heraldiska vapen
 övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som inte uppdragits åt annan nämnd.
§ 9 Delegering från kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden:
- vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt med
särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit,
- ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen,
- leda styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
- på begäran av en nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den
budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra
riktlinjer,
- utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen,
- överlåta och förvärva fastighet för en köpeskilling upp till och med en miljon kronor,
- ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m.
- i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens
talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord,
ingå förlikning och sluta annat avtal,

- avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell
betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också besluta om
yttranden av principiell betydelse om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på
ordinarie sammanträde med fullmäktige.
- sluta avtal angående mottagning av flyktingar.
- mindre avgifter inom kommunstyrelsens områden som inte är av principiell vikt.
§ 10 Ansvar och rapporteringsskyldighet
Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt
bestämmelser i detta reglemente.
Kommunstyrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas
och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER
§ 11 Sammansättning
Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare.
§ 12 Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige
bestämda ordningen för inkallande av ersättare. En ersättare som har börjat tjänstgöra har
dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna
därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in
i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.
En vid sammanträde närvarande men inte tjänstgörande ersättare har rätt att delta i
överläggningarna men har inte rätt att delta i besluten eller få sin mening antecknad i
protokollet.
§ 13 Närvaro på distans
Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter och ersättare närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om
ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och
höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara beskaffad så att inte obehöriga kan ta del av
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot eller ersättare som önskar närvara på distans ska i förväg anmäla detta till
ordförande. Ordförande avgör om särskilda skäl för närvaro på distans föreligger.
Vid behandling av ärenden som innehåller sekretess får ledamöter inte delta på distans.
§ 14 Återinträde

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får
åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en
gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får tjänstgöra igen om
ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.
§ 15 Inkallande av ersättare
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde
kallar själv in ersättare. Den ersättare som står på tur kallas.
§ 16 Ersättare för ordföranden
Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en
del av ett sammanträde fullgör den till tjänsteår mest erfarna ledamoten ordförandens
uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget
för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden.
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
SAMMANTRÄDEN
§ 17 Tidpunkt
Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer.
§ 18 Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare samt annan
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fyra dagar före
sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till
tjänsteår mest erfarna ledamoten göra detta.
§ 19 Ordföranden
Det är en plikt för kommunstyrelsens ordförande att:
- närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,
- med uppmärksamhet följa de frågor av betydelse för kommunens utveckling och
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
- främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder, samt
- representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och
sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.
Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med de nämnder som
fullmäktige angivit i särskilt beslut. Ordföranden får därmed delta i överläggningarna men

inte i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon
enskild.
§ 20 Kommunalråd
Kommunstyrelsens ordförande ska vara kommunalråd.
Kommunalråd ska ägna hela sin arbetstid åt uppdraget för kommunen.
§ 21 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den.
§ 22 Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen
ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har
fastställts för justeringen av protokollet.
§ 23 Delgivning
Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommunchefen eller annan
anställd som styrelsen bestämmer.
§ 24 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska undertecknas
av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd
som styrelsen bestämmer. I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna
handlingar.
§ 25 Offentliga sammanträden
Kommunstyrelsen får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga.
I ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som
omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller dock inte offentlighet.
§ 26 Närvarorätt för barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens ordförande
Barn- och utbildningsnämndens ordförande och socialnämndens ordförande, som båda är
heltidsarvoderade, får delta i överläggningar med kommunstyrelsen och dess utskott och
beredningar men inte i besluten.
UTSKOTT OCH BEREDNINGAR
§ 27 Utskott och beredningar
Inom kommunstyrelsen ska finnas ett utskott för stöd och strategi. Utskottet
ska bereda ärenden inför kommunstyrelsen från kommunstyrelseförvaltningen av strategisk
karaktär.
Utskottet har sju ledamöter och sju ersättare. Kommunstyrelsens ordförande är ordförande i
utskottet och kommunstyrelsens vice ordförande är vice ordförande i utskottet.

Utskottet ska sammanträda åtta gånger per år, eller vid behov. Sammanträden ska också
hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 3 ledamöter begär det.
Kommunstyrelsen får utöver utskottet för stöd och strategi utse de utskott och beredningar
som krävs för att fullgöra de uppgifter som styrelsen ansvarar för.
§ 28 Val av ledamöter och ersättare till utskott och beredningar
Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottets eller beredningens
ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
sitt uppdrag för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare
för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
§ 29 Inkallande av ersättare i utskott och beredningar
Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda
ordningen.
En vid sammanträdet närvarande men inte tjänstgörande ersättare har rätt att delta i
överläggningarna men har inte rätt att delta i besluten eller få sin mening antecknad i
protokollet.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet eller beredningen, som inte utsetts vid
proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
§ 30
Utskottet eller beredningen sammanträder på dag och tid som varje utskott/beredning
bestämmer. Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när
minst 3 ledamöter begär det.
Utskottet/beredningen får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är
närvarande.
§ 31 Beslut i utskott
Då utskotten fattar delegationsbeslut på kommunstyrelsens vägnar ska tillkännagivande om
verkställd justering ske i den ordning som gäller för styrelsen.
Anmälan ska ske till kommunstyrelsen av beslut fattade med stöd av delegation.
Kommunstyrelsens ordförande ansvarar för att ärenden, som ska avgöras av
kommunstyrelsen, blir beredda i vederbörande utskott. Efter beredning ska utskotten
regelmässigt lägga förslag till beslut i varje ärende.
Från kommunens nämnder, beredningar och anställda får utskotten ta in de yttranden och
upplysningar, som behövs för att utskotten ska kunna fullgöra sina uppgifter.
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Bestämmelser om ersättning av arvode för kommunalt
förtroendevalda
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige antar Bestämmelser om ersättning till kommunalt
förtroendevalda, KS 2020/224-1.
2. Kommunfullmäktige upphäver därmed Bestämmelser om ersättning till
kommunalt förtroendevalda, KS 2020/87-20, KF §179/2018.
Ärendebeskrivning
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut om att upprätta en ny nämnd,
Tillväxtnämnden, behöver ändringar göras i Bestämmelserna om ersättning
till kommunalt förtroendevalda. Ordförande och vice ordförandes arvoden
måste skrivas in i bestämmelserna.
I samband med detta tillägg har en större översyn gjorts gällande layouten på
bestämmelserna. Nytt teckensnitt och förenkling av text har gjorts. Inga
förändringar i ersättningsnivåerna har gjorts förutom tillägget gällande
tillväxtnämndens ordförande och vice.
Konsekvenser
Ett månadsarvode för ordförande och vice ordförande innebär en ökad
kostnad för de politiska kontona.
Henrik Arenvang
Kommundirektör

Anna Lundström
Handläggare
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1. Allmänna bestämmelser
Tillämpningsområde
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda inom Lindesbergs kommun. Med
förtroendevalda avses ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder och
beredningar, bolag, revisorer och revisorsersättare, samt de som i övrigt är valda av
kommunen och som inte får ersättning på annat sätt.
Förtroendevaldas begäran om arvode och ersättning ska följa dessa bestämmelser.

2. Arvoden och ersättningar
Arvode till förtroendevalda beräknas i procent av riksdagsledamots månadsarvode.
Avstämning och eventuell justering av nivån sker varje år i januari.
Det finns två typer av arvode i Lindesbergs kommun; månadsarvode samt
sammanträdesarvode:



Månadsarvode utgår till uppdrag enligt Arvodesföredelning § 5
Sammanträdesarvode utgår vid deltagande i arvodesberättigande
sammanträden och förrättningar.

Sammanträdesarvode
Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller minst 40% av heltid (kommunal- och
oppositionsråd) har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst eller
sammanträdesarvode. Undantag för detta är när den förtroendevalda deltar på
kommunfullmäktiges sammanträden eller då denne, som av kommunfullmäktige vald
ledamot deltar i annan nämnd eller beredning än den vari den förtroendevalda är ordförande
och sammanträdet är förlagt till annan tid är kontorsarbetstid. Med annan nämnd avses också
direktion i kommunalförbund.
Sammanträdesarvode utbetalas till alla förtroendevalda med mindre än 40% månadsarvode
eller som helt saknar månadsarvode. Undantag för detta är de sammankomster som
ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden utför i sin roll som ordförande, hen har då inte
rätt till sammanträdesarvode.
För kommunfullmäktige och kommunstyrelsen utgår ett särskilt fast belopp medan övriga
sammanträden ersätts med ett grundarvode och sedan ett timarvode för varje påbörjad
timme.
Ersättningsberättigade sammanträden och förrättningar
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som beviljats
närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges nedan.

Närvarande men ej tjänstgörande ersättare har rätt till halvt arvode vid sammanträden med
kommunstyrelsen och nämnder, vid sammanträde med kommunfullmäktige har de inte rätt
till arvode.
a.

sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning,
kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndutskott liksom revisorernas
sammanträde,

b.

sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och
arbetsgrupper,

c.

protokollsjustering,

d.

konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson,
studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har
ett 5rgani samband med det kommunala förtroendeuppdraget,

e.

förhandling eller förberedelse (inläsning av underlag, 5rganizati med
tjänsteperson, etc) inför förhandling med personalorganisation eller annan
motpart till kommunen,

f.

överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den
förtroendevalde själv tillhör,

g.

sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ,

h.

överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala
organ den förtroendevalde själv tillhör,

i.

besiktning eller 5rganizati,

j.

överläggning med utomstående myndighet eller 5rganization,

k.

fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag.

För ersättning enligt punkterna b–k krävs särskilt uppdrag. Sådant uppdrag lämnas av
vederbörande styrelse/nämnd, arbetsutskott eller ordförande. Beslut kan fattas efter uppdragets
genomförande. Ordförande eller motsvarande ska genomföra granskningsattest innan
utbetalning sker av ersättning enligt punkterna b–k.
För ersättning för sammanträde enligt punkt a används underlag för utbetalning av arvode eller
motsvarande som attesteras av ordförande och sekreterare eller motsvarande.
Vid deltagande i partigruppsmöte utbetalas inte arvode för sammanträden.
Förtroendevald som får fast månadsarvode undantas från rätt till ersättning enligt punkterna h
och i, i denna paragraf.

Resekostnader

För ersättning för resekostnader till och från sammanträde, protokollsjustering eller
motsvarande gäller samma grunder som gäller för kommunanställda. Dock utgår
resekostnadsersättning endast om reseavståndet överstiger 10km tur och retur.
För ersättning för resekostnader till och från sammanträde, protokollsjustering eller
motsvarande utanför kommunen gäller samma grunder som gäller för kommunanställda.
Hållpunkter för beräkning av ersättning är den förtroendevaldes permanenta bostad
respektive arbetsplats.
Förtroendevalds funktionsnedsättnings särskilda kostnader
Ersättning utbetalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda kostnader
som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte
ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för ex ledsagare, resor, tolk, hjälp med inläsning av
handlingar och liknande.
Ersättning för förlorad arbetslöshetsersät tning och föräldraförsäkring
Förtroendevald, som p.g.a. sina kommunala uppdrag går miste om arbetslöshetsersättning
eller ersättning för föräldrapenning har rätt till ersättning för styrkta förluster. Den som
förlorar förmåner från arbetslöshetsförsäkring eller föräldraförsäkring ska lämna intyg från
utbetalaren som visar vilken tid som förlusten avser och vilket belopp som har förlorats. Med
ersättning från arbetslöshetskassa jämställs andra arbetsmarknadspolitiska stödreformer
som avser att avsätta arbetsinkomst, till exempel utbildningsbidrag.
Övriga kostnader
För andra kostnader, exempelvis för barntillsyn eller för vård och tillsyn av
funktionsnedsättning eller svårt sjuk, som uppstår på grund av deltagande i sammanträde
eller förrättning, betalas ersättning för styrkta kostnader, om den förtroendevalde kan visa
att särskilda skäl funnits för dessa kostnader.
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden
eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och
som under kalenderhalvåret inte hunnit fylla 12 år. Om det finns särskilda skäl kan ersättning
utges även för äldre barn. Ersättning betalas dock med högst maxbeloppet för förlorad
arbetsinkomst. Ersättningen betalas direkt till den som har passat barnet. Denne blir således
uppdragstagare. Ersättning betalas mot räkning från uppdragstagaren. Lindesbergs kommun
betalar sociala avgifter på ersättningen till uppdragstagaren.
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan
närstående och inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. Tillsyn
ska ske av myndig person. Ersättning betalas inte om den förtroendevalde haft rimliga
möjligheter att genom omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att
kostnaderna uppkom.
Utökad barnomsorg, som beror på kommunalt förtroendeuppdrag, är inte grund för
avgiftsändring enligt barnomsorgstaxan.

Ersättningen betalas direkt till den som har passat barnet. Denne blir således
uppdragstagare. Ersättning betalas mot räkning från uppdragstagaren. Lindesbergs kommun
betalar sociala avgifter på ersättningen till uppdragstagaren, och uppdragstagaren måste
vara myndig vid tillsynstillfället.
Ersättning betalas inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom
omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnaderna uppkom.
Administration av arvoden och övriga ersättningar
Begäran om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska lämnas till kanslienheten
senast inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden gäller.
För begäran om reseersättning ska begäran lämnas till kanslienheten inom två månader från
dagen för resan.
Begäran för förlorad pensionsförmån ska lämnas till kanslienheten i samband med och senast
inom två år från pensionstillfället.
Begäran om förlorad semesterförmån ska lämnas till kanslienheten senast inom två år för
dagen för sammanträdet eller motsvarande till vilken förlusten gäller.

3. Förlorad arbetsinkomst
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst och styrkt förlorad
semesterförmån med högst maxbeloppet för förlorad arbetsinkomst. Rätten till ersättning
gäller även för närvarande men ej tjänstgörande ersättare. Erättningsbeloppet för förlorad
arbetsinkomst utgår med faktiskt styrkt förlorad arbetsinkomst, inkl. i förekommande fall
semesterförmån, med maxbelopp enligt Arvodesfördelning § 5.
För partigruppsmöte begränsas ersättning för förlorad arbetsinkomst till maximalt 2
timmar/möte.
Om det är möjligt ska den förtroendevalda återgå till sitt arbete efter sammanträde om
ordinarie arbetspass inte har avslutats efter sammanträdets sluttid. Förtroendevald som inte
kan återvända till sitt arbete när sammankomsten är över har rätt till ersättning för utebliven
arbetstid utöver sammanträdets längd.
För sammanträde som ställs in sju dagar eller senare innan sammanträdesdatum betalas
ersättning för förlorad arbetsinkomst till förtroendevald som inte kan återgå till tjänst. Om
den förtroendevalda begär ersättning vid inställt sammanträde ska arbetsgivaren intyga att
den förtroendevalda inte kunde återgå till planerat arbetspass.
Med arbetsinkomst avses kontant lön eller inkomst av rörelse eller jordbruksfastighet. En
förutsättning för att ersättning ska kunna betalas är att den förtroendevalde kan påvisa att
uppdraget har lett till förlorad arbetsinkomst. Den som är passiv ägare till jordbruksfastighet
eller till företag kan inte i något fall anses förlora arbetsinkomst från fastigheten eller
rörelsen genom ett kommunalt förtroendeuppdrag.
Dygnsvila

Förtroendevalda har rätt till behövlig dygnsvila omedelbart före eller efter möte.
Förtroendevalda med oregelbundna arbetstider ska ha en faktisk möjlighet att fullgöra sina
förtroendeuppdrag. Detta innebär exempelvis att en förtroendevald som ska arbeta natten
före ett heldagssammanträde har rätt till ledighet från nattskiftet.
Schablonersättning och egna företagare
Förtroendevald som kan visa att arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp har rätt
till en personlig schablonersättning beräknad på resultatet av lön, förmåner, sjukpenning mm
+ överskott av aktiv näringsverksamhet i senast fastställda inkomstdeklaration enligt
följande:


Ersättning utgår per dag med: Fastställd årsinkomst (1.1 Inkomst av tjänst: Lön,
förmåner, sjukpenning mm. +10.1 överskott av aktiv näringsverksamhet) delat
med 260 dagar. Kommunen betalar dessutom ut 12 % förlorad semesterförmån.



Ersättning utgår per timme med: Beräknad årsinkomst (1.1 Inkomst av tjänst:
Lön, förmåner, sjukpenning mm. + 10.1 överskott av aktiv näringsverksamhet)
delat med årsarbetstid 2080 timmar. Kommunen betalar dessutom ut 12 %
förlorad semesterförmån.

Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för styrkta
förlorade pensions- eller semesterförmåner om schablonersättning tidigare utbetalats för
den förlorade inkomsten eller de förlorade förmånerna.
Egna företagare
Förtroendevald som har anställning hos annan arbetsgivare och även bedriver enskild
näringsverksamhet ska använda detta alternativ för beräkning av inkomstbortfall oavsett
om ledamoten är ledig från anställning eller sitt eget företag på grund av politiskt
uppdrag. Alltså ska inte arbetsgivaren i detta fall intyga inkomstbortfall.
Den som bedriver enskild näringsverksamhet kan även med intyg från revisor eller
uppdragsgivare begära förlorad arbetsinkomst för arbete den egna företagaren har tackat
nej till på grund av politiskt uppdrag, alternativt intyg om att den egna företagaren har tagit
in en ersättare för att utföra planerat arbete istället.
Egna företagare, vilka driver sin verksamhet i fåmansföretag kan vara såväl ensamföretagare
till ett aktiebolag, som dess ende anställde. Företagaren får då själv bestämma och intyga sitt
löneavdrag i anställningen. Skulle uppgifterna i intygen från arbetsgivaren ifrågasättas,
exempelvis vid en juridisk process, har den berörda bevisbördan för att uppgifterna i intyget
är korrekta.

För bedömning av inkomstbortfall ska förtroendevald som är egen företagare på särskilt
intyg lämna uppgifter om fastställda inkomster (senast fastställda inkomstdeklaration:
1.1 inkomst av tjänst: Lön, förmåner, sjukpenning mm och 10.1 överskott av aktiv
näringsverksamhet) tillsammans med F-skattsedel/FA-skattsedel.) Utifrån fastställd
årsinkomst och årsarbetstid beräknas den förtroendevaldas timpenning.

Räkneexempel år 2019:
I januari lämnar den förtroendevalda in F-skattsedel/FA-skattsedel
och uppgift om senast fastställt 1.0 inkomst av tjänst: Lön, förmåner,
sjukpenning mm. och 10.1 överskott av aktiv näringsverksamhet
Senast fastställt överskott avser beskattningsår 2017.
Räkneexempel 480 000 kronor / 260 dagar / 8 timmar = 230
kronor/timme.

Administration av ersättning för förlorad arbetsinkomst
Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska lämnas till kanslienheten senast inom
ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten gäller.
Anställd i kommunen
Kommunanställda förtroendevalda får med hänvisning till AB § 30 mom. 2 bibehållen lön
istället för ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Förlorad pensionsförmån
Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån med den procent av
utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst som fullmäktige beslutat enligt bilaga. Om
denna intygar att man har en sådan.
Ersättning för förlorad pensionsförmån utbetalas med automatik med 4,5 procent av det
belopp som utbetalas i ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Enligt beslut Kf § 70/2011.
Den förtroendevalde ska själv ansöka om ersättning. Begäran ska lämnas in till kanslienheten
i samband med och senast inom två år från pensionstillfället.
Förlorad semesterförmån
Förtroendevald som har förlorat semesterersättning eller semesterlön på grund av sitt
förtroendeuppdrag har rätt till ersättning motsvarande det förlorade beloppet.
Den förtroendevalde ska själv ansöka om ersättning. Begäran ska lämnas in till kanslienheten
senast inom två år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden
gäller.

4. Månadsarvode
Heltid eller minst 40% av heltid
Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller minst 40% av heltid (kommunal- och
oppositionsråd) har rätt till årsarvode med belopp per kalendermånad.

Heltidsarvodet inkluderar alla ersättningar uppdraget omfattar. Ordförandearvoden ingår i
heltidsuppdraget.
Sammanträden med kommunstyrelsens utskott anses ingå i uppdraget för minst
halvtidsengagerade förtroendevalda.
Ledighet, sjukdom m.m.
Den förtroendevalda har rätt till ledighet utan att arvodet reduceras, om ledigheten förläggs
så att uppdraget ändå kan utföras. Vid frånvaro som innebär att uppdraget inte kan fullgöras,
minskas arvodet i motsvarande mån om antingen ersättare tas in eller om den
förtroendevalde själv meddelar att frånvaron ska innebära avdrag. Reducering av arvodet ska
alltid ske vid frånvaro som överstiger 2 månader.
Pension
För samtliga förtroendevalda gäller av kommunfullmäktige särskilt antagna bestämmelser
om omställningsstöd och pension för förtroendevalda – OPF-KL 18 (KF § 116/2014
112/2019). 1
Försäkringar
För kommunal- och oppositionsråd med tjänstgöringsgrad tecknas tjänstegrupplivförsäkring
hos Kommunernas Försäkrings AB (KFA).
Begränsat månadsarvode
Förtroendevald som fullgör sina uppdrag på mindre än 40% av heltid har rätt till
månadsarvode i den utsträckning som fullmäktige beslutar enligt Arvodesföreldning §5.
Avgår förtroendevald, som får begränsat månadsarvode, under tjänstgöringsperioden
fördelas arvodet mellan he och den som inträder i hens ställe, i förhållande till den tid,
varunder var och en av dem haft uppdraget.
Om förtroendevald med begränsat månadsarvode på grund av sjukdom eller annars är
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för tid, som överstiger två månader, ska arvodet minskas
i motsvarande mån.
Sammanträdes-/förrättningsersättning utbetalas endast för deltagande i
kommunfullmäktiges sammanträden eller då förtroendevald som av fullmäktige vald
ledamot deltar i annan nämnd eller beredning än den vari hen är ordförande och
sammanträdet är förlagt till annan tid än kontorsarbetstiden eller - för deltidsengagerad
förtroendevald - den tid som är avsatt för uppdraget. Med annan nämnd avses också
direktion i kommunalförbund.
Sammanträdes-/förrättningsersättning i övrigt kan inte utbetalas till heltidsengagerad
förtroendevald. Deltidsengagerad förtroendevald får ersättning för uppdrag förlagt utanför
sin arvoderade tid.
1 1 Pensionsbestämmelserna

är utformade för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett eller
flera uppdrag efter valet 2014 eller på förtroendevald som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL
eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevald. Bestämmelserna om omställningsstöd gäller inte för
förtroendevald som i tidigare uppdrag omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för
förtroendevalda.

För arvoderad förtroendevald som även innehar en anställning i kommunen, behandlas
arvode och anställning separat.

5. Arvodesfördelning
Månadsarvode
Kommunstyrelsen, ordförande
Barn- och utbildningsnämnden, ordförande
Socialnämnden, ordförande
Oppositionsråd
Kommunstyrelsen, vice ordförande
Samhällsbyggnadsnämnden, ordförande
Tillväxtnämnden, ordförande
Tillväxtnämnden, vice ordförande
Barn- och utbildningsnämnden, vice ordförande
Socialnämnden, vice ordförande
Kommunrevisionen, ordförande
Kommunrevisionen, vice ordförande
Kommunfullmäktige, ordförande
Kommunfullmäktige, 1:e vice ordförande
Kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande
Valnämnden, valår, ordförande
Valnämnden, inte valår, ordförande
Valberedningen, ordförande
Övriga ersättningar
Fast belopp för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
Maxbelopp ersättning förlorad arbetsinkomst
Grundarvode
Arvode för 1:a sammanträdestimmen
Arvode för varje halvtimme utöver 1:a
sammanträdestimmen
Vigsel
Begravning

Procent utifrån
riksdagsmannaarvodet
90%
80%
80%
80%
10%
16%
16%
2,5%
5%
5%
30%/12månader 2,5%
5%/12 månader 0,42%
30%/12månader 2,5%
4%/12 månader 0,33%
2%/12 månader 0,17%
9%/12 månader 0,75%
4%/12 månader 0,33%
4%/12 månader 0,33%
0,667%
125%
1*timarvodet
1*timarvodet
0,5*timarvodet
2*Fasta beloppet
2*Fasta beloppet
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Kanslienheten
Anna Lundström
0581-810 30
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Kommunstyrelsen

Information om överförmyndarnämndens verksamheter
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen anser uppsiktplikten gällande Överförmyndarnämndens
verksamheter är uppfylld.
Ärendebeskrivning
Bergslagens Överförmyndarnämnds förvaltningschef, Anders Andersson,
informerar om Överförmyndarnämndens verksamhet.
Henrik Arenvang
Förvaltningschef

Anna Lundström
Handläggare

För kännedom:
Överförmyndarnämnden Bergslagen

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00
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IT-teleenheten
Anders Widegren
0581-811 60
anders.widegren@lindesberg.se

Kommunstyrelsen

Svar på Medborgarförslag om fiberutbyggnad i Ramsberg
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
 Lämna nedanstående svar på förslaget


Lindesbergs kommun verkar för att så många som möjligt i hela kommunen
ska få tillgång snabbt bredband. Detta gör vi på flera olika sätt.
-



Vi har med hjälp av befolkningsstatistik från SCB tagit fram förslag
på de områden på landsbygden (se bilaga1) som ligger till grund för
den stödansökan Skanova lämnat in till Länsstyrelsen. De föreslagna
områdena omfattade, tillsammans med redan utbyggd landsbygd, c:a
90% (i enlighet med dåvarande politiska mål) av befolkningen.
Intresset i respektive område är avgörande för att få anslutning.
Därför deltar kommunen aktivt i olika möten för att försöka höja
intresset för fiberanslutning.
Vi har dialoger med olika operatörer där vi söker lösningar för att
öka intresset för att bygga i kommunen.
Vi informerar om svårigheterna där tillfälle ges för sprida kunskap
bland landets beslutsfattare.
Vi har kontakter med olika myndigheter där vi söker lösningar och
möjligheter.

Länsstyrelsen i Örebro län har 2017-08-25 beviljat Skanova AB projektstöd
om 39Mnkr för att bygga fiberbaserat bredbandsnät (inom
landsbygdsprogrammet 2014-2020) i Lindesbergs kommun. Skanova är endast
redovisningsskyldiga till Länsstyrelsen. Redovisning och ansökan om
slutbetalning för projektet ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast 2019-1215. För detaljer kring fördelningen av medlen föreslås föreningen vända sig
dit.

Ärendebeskrivning
Bo Olsson har för ”Föreningen Ramsberg en bygd i Bergslagen” inkommit med
ett medborgarföslag där han yrkar:
1. ”att Lindesbergs kommun medverkar till att byggnation av fiber i sin helhet
sker i områdesgrupp 4 i Ramsberg då villkoret för byggnation är uppfyllt.”
2. att Lindesbergs kommun begär en redovisning av hur Telia brukat beviljade
medel om 38 miljoner kr.
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Kommunstyrelsen

Utredning av Ölsjöbadet i Ramsberg med andledning av brand
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Den 23 september 2020 brann det vid Ölsjöbadet i Ramsberg. Med anledning
av branden kommer Monica Iwarsson Lindh och Kenneth Persson från
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och informerar om branden vid
Ölsjöbadet i Ramsberg samt hur de tänker kring uppbyggnationen av badet.

Henrik Arenvang
Kommundirektör

Ebba Jansson
Handläggare
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Ebba Jansson
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Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Anläggningstaxa för VA 2021 för Lindesbergs kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta anläggningstaxa för
VA 2021 för Lindesbergs kommun.
Ärendebeskrivning
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:414) får kommunen meddela
föreskrifter om taxa. I taxan ska avgifternas belopp och hur avgifterna
beräknas framgå.
Förslaget innebär att anläggningstaxan blir oförändrat, med undantag av
§5.1d) där det tidigare fanns en avgift för lägenhet 1–8 och en reducerad
avgift för lägenhet 9 och uppåt. I förslaget finns endast en avgift oavsett antal
lägenheter.

Henrik Arenvang
Kommundirektör

Ebba Jansson
Handläggare

För åtgärd:
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Bilagor:
Samhällsbyggnadsförbundet § 65 Anläggningstaxa för VA-taxa 2021
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Anläggningsavgift Lindesberg
Bilaga 1

Uppgifter från Svenskt Vatten
Typhus A =

Fastighet med friliggande enbostadshus, tomtyta 800 m2. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten.
Vattenförbrukning 150 m3/år.

Typhus B =

Flerbostadshus som är anslutet till vatten, spill- och dagvatten. 15 lägenheter, tomtyta 800 m2,
vattenförbrukning 2 000 m3/år. 2 st parallellkopplade vattenmätare Qn=2,5 m3/h

År
2020
2019
2018
2017
2016

År
2020
2019
2018
2017
2016

Lindesberg

Lomma

Kristinehamn

Avesta

Ulricehamn

Hällefors

Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B
143 724
143 724
139 566
135 500
118 160

348 698
348 698
338 569
328 700
286 160

Ljusnarsberg

103 665
95 000
95 000
95 000
95 000

332 775
305 000
305 000
305 000
305 000

Nora

110 559
110 559
110 559
84 396
85 646

339 809
339 809
339 809
259 396
259 396

Staffanstorp

139 000
139 000
139 000
139 000
139 000

422 500
422 500
422 500
422 500
422 500

Laholm

143 600
139 450
135 375
131 375
126 350

401 900
390 050
378 625
367 625
353 500

Kiruna

143 724
143 724
139 566
135 500
118 160

348 698
348 698
338 569
328 700
286 160

Mariestad

Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B
143 724
143 724
139 566
135 500
118 160

348 698
348 698
338 569
328 700
286 160

143 724
143 724
139 566
135 500
118 160

348 698
348 698
338 569
328 700
286 160

144 000
144 000
144 000
105 002
105 002

564 000
564 000
564 000
475 814
475 814

155 500
155 500
155 500
136 000
118 800

442 500
442 500
442 500
388 000
342 800

175 000
175 000
175 000
175 000
175 000

504 000
504 000
504 000
504 000
504 000

193 112
193 112
193 112
143 196
105 645

505 354
505 354
505 354
374 490
276 977

Förslag till
VA-taxa
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TAXA
för Lindesbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning .
Antagen av kommunfullmäktige den 2020-XX-XX.
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Lindesbergs
kommun.
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.
§1
För att täcka nödvändiga kostnader för Hällefors kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ lagen om allmänna
vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för
ändamålet Dg är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och
underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är
uppfyllda.
§2
Avgifterna utgörs av
Anläggningsavgifter: En engångsavgift för täckande av en kostnad för att ordna en
allmän va-anläggning.
Brukningsavgifter: En periodisk avgift för täckande av drift- och
underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för
en allmän va-anläggning som inte täcks av en anläggningsavgift.
§3
I dessa taxeföreskrifter avses med
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med
bostads-fastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är
bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål
där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader är:
Kontor
Förvaltning
Butiker
Utställningslokaler
Hotell
Restauranger
Hantverk
Småindustri
Utbildning
Sjukvård

Stormarknader
Sporthallar

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och
som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.
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Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men
inte ännu bebyggts.
Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en
enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd
fastighet som används för i 3 § andra stycket avsedda ändamål och där begreppet
lägenhet inte är lämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2
bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet.
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900)
redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller
mark som i övrigt motsvarar sådan mark.
§4
4.1

Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

Ändamål

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

V, vattenförsörjning

Ja

Ja

S, spillvattenavlopp

Ja

Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp
från fastighet

Ja

Nej

Nej

Nej

Dg, dagvattenavlopp från allmän
platsmark

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet
och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats,
inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda
och fastighetsägaren informerats om detta.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna
vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att
allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen
om allmänna vattentjänster är uppfyllda.
4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när
avgiftsskyldighet inträder.
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad
mervärdesskatt.
§5
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas
anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms
a)

Med moms

en avgift avseende framdragning av
varje uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

34 161,60

42 702,00

b)

en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df,

39 040,80

48 801,00

c)

en avgift per m2 tomtyta

33,92

42,40

d)

en avgift per lägenhet

14 640,80

18 301,00

e)*

en grundavgift för bortledande av
Df, om bortledande av dagvatten sker
utan att förbindelsepunkt för
Df upprättats.

11 224,80

14 031,00

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall
avgift enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom
servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas
avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna.
5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta,
nybyggnadskarta eller annan karta som Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam
för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av
avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte
upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e).
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1
c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad
som föreskrivs i 8.2.
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5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats,
eller efter annan ritning eller uppmätning som Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen godkänner.
5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b).
5.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut
erlagd.
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.
5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven
bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande
lägenhet.
5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e).
§6
6.1

För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms

Med moms

a)

en avgift avseende framdragning av
varje uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

63 642,40

79 553,00

b)

en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df

74 709,60

93 387,00

40,32
35,04
30,72
25,44
21,28

50,40
43,80
38,40
31,80
26,60

21 307,20

26 634,00

c)

en avgift per m2 tomtyta
1 – 5 000 m2
5 001 – 10 000 m2
10 001 – 20 000 m2
20 001 – 50 000 m2
50 001 m2 -

d)*

en grundavgift för bortledande av Df, om
bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats.

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall
avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom
servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas
avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna.
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6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta,
nybyggnadskarta eller annan karta som Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
godkänner.
6.4 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kan, om godtagbar säkerhet
ställs, medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets
areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på
fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla
och resterande tomyteavgift förfaller till betalning.
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den
dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.
6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).
6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut
erlagd.
6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att
förbindelsepunkt för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d).
§7
7.1

Uttag av anläggningsavgift för obebyggd fastighet tas ej ut för närvarande.

§8
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål,
skall erläggas reducerade avgifter enligt följande:
Avgifter för framdragen servisledning
En ledning

80% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Två ledningar

90% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Tre ledningar

100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Avgifter i övrigt:
V

S

Df

Dg

Avgift per uppsättning FP

5.1 b)

30%

50%

20%

-

Tomtyteavgift

5.1 c)

30%

50%

20%

-

Lägenhetsavgift

5.1 d)

30%

50%

20%

-

Grundavgift Df utan FP

5.1 e)

-

100%

-
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-

Avgift per uppsättning FP

6.1 b)

30%

50%

20%

-

Tomtyteavgift

6.1 c)

30%

50%

20%

-

Grundavgift Df utan FP

6.1 d)

-

100%

-

-

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e),
eller 6.1 b) respektive 6.1 d).
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte
tidigare förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1.
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda
avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av
avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika
tillfällen och avgifterna därmed blivit högre.
8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än
övriga servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en
etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens merkostnader till följd av att arbetet inte
utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.
§9
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall
erlägga anläggningsavgift.
Avgift utgår med:
Utan moms
en avgift per m2 allmän platsmark för
anordnande av dagvattenbortledning

Med moms

0,00

§ 10
Vakant
§ 11
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med
vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom
verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster
avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i stället komma överens med
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
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0,00

§ 12
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i
räkning.
12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall
erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle
ha skett.
12.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift
fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår
till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och
övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs.
Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till
betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess
ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande
del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2.
12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett
ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta –
inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att
omgående anmäla till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen när det ändrade
förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas
dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan
avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.
§ 13
13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ledningar utförts på annat sätt eller försetts
med andra anordningar än Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen bedömt
nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen överenskomna kostnader härför.
13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för
redan befintlig och finner Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen skäl bifalla
ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya
servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till
den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare
servisledningens allmänna del.
13.3 Finner Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen påkallat att utföra ny
servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans
kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det
avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och
skick.
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Brukningsavgifter (§§ 14–22)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad
mervärdesskatt.
§ 14
14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms
a)

b)

en fast avgift per år
Villor och småhus med max två
lägenheter
1 st qn 2,5 m³/h
Flerbostadshus, företag och övrigt
1 st qn 2,5 m³/h
2 st qn 2,5 m³/h
3 st qn 2,5 m³/h
1 st qn 6,0 m³/h
2 st qn 6,0 m³/h
3 st qn 6,0 m³/h
1 st qn 10,0 m³/h
2 st qn 10,0 m³/h
3 st qn 10,0 m³/h
1 st 50-80 mm
1 st ≥ 100 mm

Med moms

3 272,00

4 090,00

9 488,80
18 977,60
28 466,40
24 671,20
49 342,40
74 013,60
64 144,80
128 289,60
192 434,40
230 921,60
831 317,60

11 861,00
23 722,00
35 583,00
30 839,00
61 678,00
92 517,00
80 181,00
160 362,00
240 543,00
288 652,00
1 039 147,00

21,76

27,20

en avgift per m3 levererat vatten

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål
reduceras avgifterna.
Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:
V

S

Df

Dg

Fast avgift

14.1 a)

70%

70%

-

-

Avgift per m3

14.1 b)

40%

60%

-

-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till
fastigheten. Har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen bestämt att för
bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas genom
mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om
150 m3/lägenhet.
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14.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning
inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet.
14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig
avgift med ett belopp motsvarande 100 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a).
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.
14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen undersöka mätaren, om
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS
2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen rätt att uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens beslut
efter genomförd undersökning eller Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens
uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos mark- och
miljödomstolen.
14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid
godkänns, skall fastighetsägaren ersätta Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för
undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 18.
§ 15
Vakant
§ 16
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad
vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till
avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd
spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som
överenskommits mellan Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och
fastighetsägaren.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan
grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten
och spillvatten är avsevärd.
§ 17
Vakant
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§ 18
Har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen på fastighetsägarens begäran vidtagit
åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet
vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen debiteras följande avgifter:
Utan moms

Med moms

Nedtagning av vattenmätare

590,40

738,00

Uppsättning av vattenmätare

590,40

738,00

Avstängning av vattentillförsel

590,40

738,00

Påsläpp av vattentillförsel

590,40

738,00

Montering och demontering av
strypbricka i vattenmätare

1 180,00

1 475,00

Undersökning av vattenmätare

685,60

857,00

Länsning av vattenmätarbrunn

590,40

738,00

Förgäves besök

590,40

738,00

Extra mätaravgift för pulsmätare
qn 2,5
qn 6
qn 10

1 292,00
1 788,80
2 008,80

1 615,00
2 236,00
2 511,00

För frusen, skadad, förkommen eller
förstörd vattenmätare

1 276,80

1 596,00

Tillfälligt vattenuttag från brandpost
Fast avgift per tillfälle
Á-pris per kbm

627,20
21,76

784,00
27,20

Arbetstid per timme

590,40

738,00

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid
debiteras ett tillägg om 100 % av ovan angivna belopp.
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§ 19
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med
vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom
verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster
avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i stället komma överens med
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
Exempelvis p g a att avloppsvattnet från fastigheten innehåller föroreningshalter
överstigande det normala hushållsspillvattnets.
§ 20
Avgift enligt 14.1 a) debiteras i efterskott per månad, kvartal, enligt beslut av
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i
efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad
förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 16.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas
dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag
betalningen skulle skett.
Sker enligt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens beslut mätaravläsning inte för
varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning.
Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst
en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens
begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.
§ 21
Har fastighetsägare begärt att Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen skall företa
åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall
eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens
VA-förhållanden, får Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i stället komma
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
§ 22
Vakant
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TAXANS INFÖRANDE
§ 23
Denna taxa träder i kraft 2021-01-01 . De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3
och 14.7 samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall
därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den
spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans
ikraftträdande.
***
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av
mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster.
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Henrik Arenvang
Kommundirektör

Ebba Jansson
Handläggare

För åtgärd:
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Bilagor:
Samhällsbyggnadsförbundet § 66 Brukningstaxa för VA 2021

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

KS 2020/228-1

Arbetsmaterial

Nya investeringar Lindesberg
Bilaga 2

Belopp i tkr

Nya investeringar

2021

2 000
7 000
6 500
7 000

Kristinavägen
Fornaboda
Torphyttan
Tryckstegring Vagnskjulsberget
Reservvattenledning mellan
Lindesberg-Nora
Avloppsreningsverk Lindesberg
Verksamhetsområde Gusselby
Rya utbyggnad, uv-ljus
Vattentornet Hagaberg
Ledningsarbeten bl.a ökning av
utbytestakten på befintligt
ledningsnät och reparationer och
underhåll av befintliga VAanläggningar

2022

10 000

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

8 000

6 500

2 000 50 000 50 000 50 000
3 000
22 000
10 000

13 000 13 000 14 000 14 000 14 000 18 000 18 000 20 000 20 000 22 000 22 000 24 000 24 000 26 000

Brukningsavgifter för Typhus A (villa med en förbrukning på 150 m3/år) Lindesberg
Höjning %

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Fast avg
Rörlig avg

18%
18%

10%
10%

8%
8%

8%
8%

8%
8%

5%
5%

4%
4%

4%
4%

4%
4%

4%
4%

4%
4%

4%
4%

4%
4%

4%
4%

Fast avg
Rörlig avg

3 526 4 161 4 577
3 615 4 266 4 692

4 943
5 068

5 338
5 473

5 765
5 911

6 054
6 206

6 296
6 455

6 548
6 713

6 810
6 981

7 082
7 261

7 365
7 551

7 660
7 853

7 966
8 167

8 285
8 494

Total avg/år inkl moms

7 141 8 426 9 269 10 011 10 811 11 676 12 260 12 751 13 261 13 791 14 343 14 916 15 513 16 133 16 779

Höjn i kr inkl moms

2020

Bilaga 3

1 285

843

742

801

865

584

490

510

530

552

574

597

621

OBS! Avgifterna är framräknade under förutsättning att det blir samma procentuella höjning på alla taxor och samma fördelning mellan fast och rörlig avgift.

645

Brukningsavgifter för Typhus A (villa med en förbrukning på 150 m3/år) Lindesberg
Bilaga 4

Uppgifter från Svenskt Vatten
År

Lindesberg

2020
2019
2018
2017
2016

7 141,00
6 564,00

År

Staffanstorp

2020
2019
2018
2017
2016

7 505,00
7 505,00

6 222,00
5 919,00
5 736,00

DS = Data saknas

7 286,00
7 288,00
6 939,00

Avesta
9%
5%
5%
3%
6%

5 845,00
5 450,00
5 290,00
4 937,50
4 882,00

Laholm
7%
3%
7%
1%
2%

Hällefors
0%
3%
0%
5%
0%

7 544,00
7 490,00
7 286,00
7 211,00
7 114,00

6 525,00
6 525,00
6 525,00
6 225,00
5 930,00

Lomma
0%
0%
5%
5%
3%

Nora
1%
3%
1%
1%
2%

7 552,00
6 991,00
6 800,00
6 800,00
6 520,00

6 888,00
6 322,00
5 877,00
5 877,00
5 877,00

Kristinehamn
9%
8%
0%
0%
5%

Mariestad
8%
3%
0%
4%
4%

7 753,00
7 454,50
7 130,50
6 903,00
6 644,00

7 177,00
6 492,00
6 492,00
6 492,00
6 492,00

Ljusnarsberg
11%
0%
0%
0%
0%

Kiruna
4%
5%
3%
4%
10%

8 769,00
8 195,00
7 658,00
7 224,00
7 224,00

7 439,00
7 439,00
7 052,00
6 785,00
6 785,00

0%
5%
4%
0%
1%

Ulricehamn
7%
7%
6%
0%
0%

9 458,00
9 172,25
8 900,00
8 650,00
8 325,50

3%
3%
3%
4%
4%

Brukningsavgifter för Typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter och en förbrukning på 2 000 m 3/år)
Lindesberg
Bilaga 5

Uppgifter från Svenskt Vatten
År

Lindesberg

2020
2019
2018
2017
2016

64 772,00
58 360,00
54 712,00
51 574,00
49 694,00

År

Nora

2020
2019
2018
2017
2016

69 034,00
62 420,00
58 974,00
58 974,00
55 402,00

DS = Data saknas

Avesta
11%
7%
6%
4%
6%

44 360,00
41 225,00
40 065,00
37 250,00
36 360,00

Staffanstorp
8%
3%
8%
2%
0%

Laholm
11%
6%
0%
6%
5%

69 860,00
69 860,00
69 860,00
66 015,00
62 400,00

50 593,00
50 593,00
49 117,00
49 136,00
46 784,00

Kristinehamn
0%
3%
0%
5%
0%

Hällefors
0%
0%
6%
6%
3%

70 810,00
70 218,00
68 640,00
67 688,00
66 978,00

57 992,00
55 002,00
55 002,00
55 002,00
55 026,00

Mariestad
5%
0%
0%
0%
0%

Lomma
1%
2%
1%
1%
2%

71 766,00
65 699,00
61 104,00
61 104,00
61 104,00

63 419,00
60 975,00
58 315,00
56 456,00
54 343,00

Ljusnarsberg
4%
5%
3%
4%
10%

Ulricehamn
9%
8%
0%
0%
6%

76 850,00
74 723,80
72 500,00
70 562,50
68 051,00

68 116,00
67 756,00
62 384,00
59 596,00
59 258,00

1%
9%
5%
1%
2%

Kiruna
3%
3%
3%
4%
4%

87 205,00
81 500,00
76 156,00
71 837,00
71 837,00

7%
7%
6%
0%
0%

Förslag till
VA-taxa
Lindesbergs kommun
2021

Innehållsförteckning
Inledning ……………………………………………………………………………………………..

3

Anläggningsavgifter ………………………………………………………...............................

5
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10

Taxans införande …………………………………………………………………………………
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TAXA
för Lindesbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning .
Antagen av kommunfullmäktige den 2020-XX-XX.
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Lindesbergs
kommun.
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.
§1
För att täcka nödvändiga kostnader för Hällefors kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ lagen om allmänna
vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för
ändamålet Dg är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och
underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är
uppfyllda.
§2
Avgifterna utgörs av
Anläggningsavgifter: En engångsavgift för täckande av en kostnad för att ordna en
allmän va-anläggning.
Brukningsavgifter: En periodisk avgift för täckande av drift- och
underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för
en allmän va-anläggning som inte täcks av en anläggningsavgift.
§3
I dessa taxeföreskrifter avses med
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med
bostads-fastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är
bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål
där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader är:
Kontor
Förvaltning
Butiker
Utställningslokaler
Hotell
Restauranger
Hantverk
Småindustri
Utbildning
Sjukvård

Stormarknader
Sporthallar

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och
som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.
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Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men
inte ännu bebyggts.
Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en
enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd
fastighet som används för i 3 § andra stycket avsedda ändamål och där begreppet
lägenhet inte är lämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2
bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet.
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900)
redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller
mark som i övrigt motsvarar sådan mark.
§4
4.1

Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

Ändamål

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

V, vattenförsörjning

Ja

Ja

S, spillvattenavlopp

Ja

Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp
från fastighet

Ja

Nej

Nej

Nej

Dg, dagvattenavlopp från allmän
platsmark

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet
och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats,
inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda
och fastighetsägaren informerats om detta.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna
vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att
allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen
om allmänna vattentjänster är uppfyllda.
4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när
avgiftsskyldighet inträder.
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad
mervärdesskatt.
§5
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas
anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms
a)

Med moms

en avgift avseende framdragning av
varje uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

34 161,60

42 702,00

b)

en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df,

39 040,80

48 801,00

c)

en avgift per m2 tomtyta

33,92

42,40

d)

en avgift per lägenhet

14 640,80

18 301,00

e)*

en grundavgift för bortledande av
Df, om bortledande av dagvatten sker
utan att förbindelsepunkt för
Df upprättats.

11 224,80

14 031,00

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall
avgift enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom
servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas
avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna.
5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta,
nybyggnadskarta eller annan karta som Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam
för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av
avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte
upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e).
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1
c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad
som föreskrivs i 8.2.
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5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats,
eller efter annan ritning eller uppmätning som Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen godkänner.
5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b).
5.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut
erlagd.
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.
5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven
bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande
lägenhet.
5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e).
§6
6.1

För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms

Med moms

a)

en avgift avseende framdragning av
varje uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

63 642,40

79 553,00

b)

en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df

74 709,60

93 387,00

40,32
35,04
30,72
25,44
21,28

50,40
43,80
38,40
31,80
26,60

21 307,20

26 634,00

c)

en avgift per m2 tomtyta
1 – 5 000 m2
5 001 – 10 000 m2
10 001 – 20 000 m2
20 001 – 50 000 m2
50 001 m2 -

d)*

en grundavgift för bortledande av Df, om
bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats.

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall
avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom
servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas
avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna.
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6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta,
nybyggnadskarta eller annan karta som Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
godkänner.
6.4 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kan, om godtagbar säkerhet
ställs, medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets
areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på
fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla
och resterande tomyteavgift förfaller till betalning.
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den
dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.
6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).
6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut
erlagd.
6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att
förbindelsepunkt för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d).
§7
7.1

Uttag av anläggningsavgift för obebyggd fastighet tas ej ut för närvarande.

§8
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål,
skall erläggas reducerade avgifter enligt följande:
Avgifter för framdragen servisledning
En ledning

80% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Två ledningar

90% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Tre ledningar

100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Avgifter i övrigt:
V

S

Df

Dg

Avgift per uppsättning FP

5.1 b)

30%

50%

20%

-

Tomtyteavgift

5.1 c)

30%

50%

20%

-

Lägenhetsavgift

5.1 d)

30%

50%

20%

-

Grundavgift Df utan FP

5.1 e)

-

100%

-
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-

Avgift per uppsättning FP

6.1 b)

30%

50%

20%

-

Tomtyteavgift

6.1 c)

30%

50%

20%

-

Grundavgift Df utan FP

6.1 d)

-

100%

-

-

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e),
eller 6.1 b) respektive 6.1 d).
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte
tidigare förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1.
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda
avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av
avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika
tillfällen och avgifterna därmed blivit högre.
8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än
övriga servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en
etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens merkostnader till följd av att arbetet inte
utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.
§9
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall
erlägga anläggningsavgift.
Avgift utgår med:
Utan moms
en avgift per m2 allmän platsmark för
anordnande av dagvattenbortledning

Med moms

0,00

§ 10
Vakant
§ 11
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med
vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom
verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster
avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i stället komma överens med
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
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0,00

§ 12
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i
räkning.
12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall
erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle
ha skett.
12.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift
fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår
till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och
övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs.
Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till
betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess
ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande
del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2.
12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett
ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta –
inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att
omgående anmäla till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen när det ändrade
förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas
dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan
avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.
§ 13
13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ledningar utförts på annat sätt eller försetts
med andra anordningar än Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen bedömt
nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen överenskomna kostnader härför.
13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för
redan befintlig och finner Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen skäl bifalla
ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya
servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till
den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare
servisledningens allmänna del.
13.3 Finner Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen påkallat att utföra ny
servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans
kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det
avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och
skick.
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Brukningsavgifter (§§ 14–22)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad
mervärdesskatt.
§ 14
14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms
a)

b)

en fast avgift per år
Villor och småhus med max två
lägenheter
1 st qn 2,5 m³/h
Flerbostadshus, företag och övrigt
1 st qn 2,5 m³/h
2 st qn 2,5 m³/h
3 st qn 2,5 m³/h
1 st qn 6,0 m³/h
2 st qn 6,0 m³/h
3 st qn 6,0 m³/h
1 st qn 10,0 m³/h
2 st qn 10,0 m³/h
3 st qn 10,0 m³/h
1 st 50-80 mm
1 st ≥ 100 mm

Med moms

3 272,00

4 090,00

9 488,80
18 977,60
28 466,40
24 671,20
49 342,40
74 013,60
64 144,80
128 289,60
192 434,40
230 921,60
831 317,60

11 861,00
23 722,00
35 583,00
30 839,00
61 678,00
92 517,00
80 181,00
160 362,00
240 543,00
288 652,00
1 039 147,00

21,76

27,20

en avgift per m3 levererat vatten

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål
reduceras avgifterna.
Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:
V

S

Df

Dg

Fast avgift

14.1 a)

70%

70%

-

-

Avgift per m3

14.1 b)

40%

60%

-

-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till
fastigheten. Har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen bestämt att för
bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas genom
mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om
150 m3/lägenhet.
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14.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning
inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet.
14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig
avgift med ett belopp motsvarande 100 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a).
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.
14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen undersöka mätaren, om
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS
2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen rätt att uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens beslut
efter genomförd undersökning eller Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens
uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos mark- och
miljödomstolen.
14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid
godkänns, skall fastighetsägaren ersätta Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för
undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 18.
§ 15
Vakant
§ 16
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad
vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till
avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd
spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som
överenskommits mellan Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och
fastighetsägaren.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan
grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten
och spillvatten är avsevärd.
§ 17
Vakant
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§ 18
Har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen på fastighetsägarens begäran vidtagit
åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet
vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen debiteras följande avgifter:
Utan moms

Med moms

Nedtagning av vattenmätare

590,40

738,00

Uppsättning av vattenmätare

590,40

738,00

Avstängning av vattentillförsel

590,40

738,00

Påsläpp av vattentillförsel

590,40

738,00

Montering och demontering av
strypbricka i vattenmätare

1 180,00

1 475,00

Undersökning av vattenmätare

685,60

857,00

Länsning av vattenmätarbrunn

590,40

738,00

Förgäves besök

590,40

738,00

Extra mätaravgift för pulsmätare
qn 2,5
qn 6
qn 10

1 292,00
1 788,80
2 008,80

1 615,00
2 236,00
2 511,00

För frusen, skadad, förkommen eller
förstörd vattenmätare

1 276,80

1 596,00

Tillfälligt vattenuttag från brandpost
Fast avgift per tillfälle
Á-pris per kbm

627,20
21,76

784,00
27,20

Arbetstid per timme

590,40

738,00

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid
debiteras ett tillägg om 100 % av ovan angivna belopp.
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§ 19
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med
vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom
verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster
avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i stället komma överens med
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
Exempelvis p g a att avloppsvattnet från fastigheten innehåller föroreningshalter
överstigande det normala hushållsspillvattnets.
§ 20
Avgift enligt 14.1 a) debiteras i efterskott per månad, kvartal, enligt beslut av
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i
efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad
förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 16.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas
dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag
betalningen skulle skett.
Sker enligt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens beslut mätaravläsning inte för
varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning.
Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst
en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens
begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.
§ 21
Har fastighetsägare begärt att Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen skall företa
åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall
eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens
VA-förhållanden, får Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i stället komma
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
§ 22
Vakant

13

TAXANS INFÖRANDE
§ 23
Denna taxa träder i kraft 2021-01-01 . De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3
och 14.7 samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall
därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den
spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans
ikraftträdande.
***
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av
mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster.
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Ebba Jansson
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Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Avfallstaxa för 2021 för Lindesbergs kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Avfallstaxa 2021 för
Lindesbergs kommun.
Ärendebeskrivning
Enligt miljöbalken (1998:802 27 kap) får kommunen meddela föreskrifter om
att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande
av avfall.
I förslaget fortsätter förbundet med justeringar mot avfallsplanens mål och
rätt-visare taxa.
Några större justeringar i taxan har inte gjorts sedan 2018, med undantag
2019 och 2020 då avgiften för tömning av markbehållare gjordes. Vilket har
bidragit till ett underskott i avfallsfonden, som ska regleras.
Regeringen har beslutat om skatt på avfallsförbränning från och med 202004-01. Skattenivån kommer att trappas upp stegvis, från 75 kr/ton avfall
2020, till 100 kr/ton avfall 2021 och till 125 kr/ton avfall 2022.
Förslaget innebär för avfallhämtningen en höjning av taxan med 7% på
intäkts-ramen pga. reglering av avfallsfonden och införande av
förbränningsskatt.
Taxan består av en grundavgift som tas ut per hushåll, lägenhet eller
verksamhet samt en rörlig avgift som påverkas av abonnemangsval, antal
behållare, behållarvolym, hämtningsintervall, dragväg med mera.
Grundavgiften ska finansiera bland annat återvinningscentraler,
avfallsplanering, farligt avfall, information och servicecenter.
Intäkterna från grundavgifterna ligger på ca 60% av den totala kostnaden, ca
40% tas ut i den rörliga avgiften i taxan.
I förslaget justeras grundavgifterna så att villa och fritidshus får en höjning.
Lägenheter och verksamheter får en sänkning, eftersom de belastas med en
besöksavgift vid lämnande av avfall på återvinningscentralerna.
Den rörliga avgiften får en allmän höjning, en större ökning sker på avfallskärl
med större volym än 140 I.
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AVFALLSTAXA
för Lindesbergs kommun
Taxan avser avgifter enligt 27 kap §§4-6 Miljöbalken.
Taxan antogs 2020-XX-XX av kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun och gäller
från och med 2021-01-01.

ALLMÄNT
Avgifter för insamling, bortforsling och slutligt omhändertagande av hushållsavfall
och därmed jämförbart avfall i Lindesbergs kommun utgår med de belopp och på de
villkor som framgår av denna taxa och gällande Renhållningsordning.
Angivna avgifter är inklusive mervärdesskatt.
Avgiften avser årspris i kronor om inget annat anges.

ADMINISTRATIVA REGLER
Fastighetsinnehavare har skyldighet att anlita kommunen eller av kommunen
utsedd entreprenör och skall betala avgifter enligt denna taxa. Med
fastighetsinnehavare avses den som äger en fastighet eller den som enligt 1 kap 5§
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.
Avfallstaxans avgifter ska betalas till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Avgift
tas ut enligt fastställd taxa. Betalningsskyldighet vid abonnemang föreligger även då
avfall inte finns att hämta.
Avgifterna ska betalas enligt det debiteringsintervall som Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har bestämt. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen om
avgiften inte är Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen tillhanda senast fakturans
förfallodag.
Ändringar som påverkar beräkningen av avgiftens storlek, till exempel avfallsvolym,
gångavstånd och hämtningsfrekvens ska omedelbart meddelas till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens Servicecenter.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen tillhandahåller gröna kärl för blandat avfall
och brännbart avfall samt bruna ventilerade kärl för matavfall.
Avfallstaxan är miljöstyrande och ska styra mot målen i avfallsplanen och i
renhållningsordningen. Miljöbalken 27 kap 5§ ger kommunen möjlighet att ta ut
avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas.
För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller
där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen besluta om särskilda avgifter i enlighet med
grunderna för denna avfallstaxa och de grunder som anges i 27 kap 5§ miljöbalken.
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GRUNDAVGIFT OCH RÖRLIG AVGIFT
Avgiften för ett abonnemang består av en grundavgift som tas ut per hushåll (ett
eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet) och
verksamhet samt en rörlig avgift som påverkas av abonnemangsval, antal behållare,
behållarvolym, hämtningsintervall, dragväg med mera.
Grundavgiften finansierar bland annat återvinningscentraler, avfallsplanering,
farligt avfall, information och servicecenter.

VAL AV ABONNEMANG
Fastighetsinnehavare får välja något av följande abonnemang:

HÄMTNING AV MATAVFALL
Abonnenten sorterar ut sitt matavfall som körs till central behandlingsanläggning och blir
biogas och biogödsel. Restavfallet blir en ren brännbar fraktion.

HEMKOMPOSTERING
Abonnenten sorterar ut sitt matavfall och lägger det i en egen kompost. Resten hämtas som
restavfall och körs till förbränning. Komposten måste vara sluten, skadedjurssäker och ska
användas under hela hämtningsperioden.

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL
Abonnenten sorterar inte ut sitt matavfall utan lämnar matavfall och restavfall i samma kärl.
Allt körs till förbränning.

Utsortering av farligt avfall, ej brännbart avfall, förpackningar och returpapper ska
ske oavsett val av abonnemang.
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VILLA, helårsabonnemang (1-2 hushåll)
Grundavgift

800 per hushåll

Rörlig avgift

Pris per kärl, beroende på storlek, abonnemangstyp och
hämtningsintervall

HÄMTNING AV MATAVFALL
Matavfall, kärlvolym

140 L

Varannan vecka

334

Restavfall, kärlvolym

140 L

240 L

370 L

660 L*

Varannan vecka

549

942

1 452

2 461

Var 4:e vecka

316

140 L

240 L

370 L

660 L*

Varannan vecka

549

942

1 452

2 461

Var 4:e vecka

316

HEMKOMPOSTERING
Restavfall, kärlvolym

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL
Kärlvolym

140 L

240 L

370 L

660 L*

Varannan vecka

2 389

4 095

6 313

10 698

* Hämtning beviljas av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.

Ex. Hämtning av matavfall varannan vecka med ett 140 l kärl för restavfall
800+334+549 = 1 683 kr/år
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FRITIDSHUS, hämtning vecka 18-41
Grundavgift

640 per hushåll

Rörlig avgift

Pris per kärl, beroende på storlek, abonnemangstyp och
hämtningsintervall

HÄMTNING AV MATAVFALL
Matavfall, kärlvolym

140 L

Varannan vecka

243

Restavfall, kärlvolym

140 L

240 L

370 L

660 L

Varannan vecka

309

529

816

1 383

Var 4:e vecka

178

140 L

240 L

370 L

660 L

Varannan vecka

309

529

816

1 383

Var 4:e vecka

178

HEMKOMPOSTERING
Restavfall, kärlvolym

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL
Kärlvolym

140 L

240 L

370 L

660 L

Varannan vecka

1 455

2 495

3 846

6 518

Ex. Hämtning av matavfall varannan vecka med ett 140 l kärl för restavfall
640+243+309 = 1 192 kr/år
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FLERBOSTADSHUS, helårsabonnemang
Grundavgift

570 per hushåll

Rörlig avgift

Matavfallskärl: pris per hushåll
Övriga kärl pris: per kärl, beroende på storlek, abonnemangstyp
och hämtningsintervall

HÄMTNING AV MATAVFALL
Matavfall, kärlvolym

140 L

240 L

3 gånger/vecka

92

92

2 gånger/vecka

92

92

1 gång/vecka

92

92

Varannan vecka

92

Restavfall, kärlvolym

140 L

240 L

370 L

660 L

3 gånger/vecka

27 312

2 gånger/vecka

16 240

1 gång/vecka

1 264

2 166

3 340

5 659

Varannan vecka

549

942

1 452

2 461

Var 4:e vecka

316

240 L

370 L

660 L

2 166

3 340

5 659

942

1 452

2 461

240 L

370 L

660 L

HEMKOMPOSTERING
Restavfall, kärlvolym

140 L

1 gång/vecka
Varannan vecka

549

Var 4:e vecka

316

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL
Kärlvolym

140 L

2 gånger/vecka

70 608

1 gång/vecka
Varannan vecka

2 389

9 419

14 520

24 606

4 095

6 313

10 698

Hämtning tätare än varannan vecka beviljas av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.
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FLERBOSTADSHUS, markbehållare, helårsabonnemang
Grundavgift

570 per hushåll

Rörlig avgift

Pris per markbehållare

HÄMTNING AV MATAVFALL
Matavfall

0-5000 L

2 gånger/vecka

99 433

1 gång/vecka

34 651

Varannan vecka

15 066

Restavfall, kärlvolym

0-5000 L

2 gånger/vecka

99 433

1 gång/vecka

34 651

Varannan vecka

15 066

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL
Kärlvolym

0-5000 L

2 gånger/vecka

432 319

1 gång/vecka

150 657

Varannan vecka

65 503

Markbehållare tillhandahålls av fastighetsägaren.
Tömning av markbehållare beviljas av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.
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VERKSAMHET, helårsabonnemang
Grundavgift

430 per verksamhet

Rörlig avgift

Pris per kärl, beroende på storlek, abonnemangstyp och
hämtningsintervall

HÄMTNING AV MATAVFALL
Matavfall, kärlvolym

140 L

3 gånger/vecka

17 500

2 gånger/vecka

10 405

1 gång/vecka

3 626

Varannan vecka

1 577

Varannan vecka*

334

Restavfall, kärlvolym

140 L

240 L

370 L

3 gånger/vecka

660 L
27 312

2 gånger/vecka

6 216

1 gång/vecka

16 240

1 264

2 166

3 340

5 659

Varannan vecka

549

942

1 452

2 461

Var 4:e vecka

316

240 L

370 L

660 L

2 166

3 340

5 659

942

1 452

2 461

240 L

370 L

660 L

HEMKOMPOSTERING
Restavfall, kärlvolym

140 L

1 gång/vecka
Varannan vecka

549

Var 4:e vecka

316

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL
Kärlvolym

140 L

2 gånger/vecka

27 140

1 gång/vecka
Varannan vecka

2 389

70 608

9 419

14 520

24 606

4 095

6 313

10 698

Hämtning tätare än varannan vecka beviljas av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.
* Gäller endast i kombination med 1 st 140 l kärl för brännbart avfall med hämtning
varannan eller var 4:e vecka.
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SLAMTÖMNINGSAVGIFTER
Enskild avloppsanläggning töms enligt kommunens renhållningsföreskrift på slam
minst en gång om året om inte dispens sökts för glesare hämtning.
Tjänst
Tömning enligt körturlista av brunn eller tank
upp till 4 m³ och inkl 20 m slang (per tömning)
Tillägg för större volym (per m³)

1 264
261

Tillägg för slangdragning (per meter)

23

Tillägg för låst lock (per styck)

75

Tillägg för akut extratömning inom 48 timmar (per tömning)*

1 362

Tillägg för extra tömning, inom 7 dagar (per tömning)

662

Framkörningsavgift om tömning inte kunnat ske (per tillfälle)

800

Administrationsavgift vid byte av tömningsintervall (per tillfälle)

115

Återfyllnad av slamavskiljare med vatten 0-4 kbm i samband med
tömning (per tillfälle)

1 000

* Tömning utföres helgfri vardag.
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TILLÄGGSAVGIFTER
Tjänst
Gångavståndstillägg över 5 meter (per meter)*

7,50

Felsorteringsavgift (per kärl)

145

Tvätt av kärl (per kärl)**

185

Abonnemangsbyte/Byte av kärl/komplettering av kärl/intagning av
kärl (per tillfälle)

115

Administrationsavgift vid ansökan av uppehåll (per tillfälle)

155

Extrasäck vid ordinarie tömnigstillfälle (per säck)

190

Överfullt kärl (per kärl)

100

Framkörningsavgift för tömning av kärl (per tillfälle)

625

Framkörningsavgift för tömning av markbehållare (per hämtställe)

1 250

Budad tömning av 140 l kärl inom 48 timmar (per kärl)***

100

Budad tömning av 240 l kärl inom 48 timmar (per kärl)***

160

Budad tömning av 370 l kärl inom 48 timmar (per kärl)***

220

Budad tömning av 660 l kärl inom 48 timmar (per kärl)***

325

Budad tömning av markbehållare 0-5000 l inom 48 timmar (per
behållare)***

635

Budning av latrinkärl som uppsamlats i engångsbehållare (per
behållare) Behållare tillhandahålls av Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen
* Avgift per meter/kärl och hämtningstillfälle enligt föreskrifter om avfallshantering §27.
** Gäller verksamheter och flerbostadshus. Beviljas av av Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen.
*** Tömning utföres helgfri vardag.
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1 115

ÅTERVINNINGSCENTRAL, SÖDRA MÅLE
Mottagningsavgifter vid återvinningscentral
Tjänst

Pris inkl moms

Brandsläckare/Gastuber/Tryckkärl (st)

350

Tryckimpregnerat trä (kg)*

2

Besök på återvinningscentral (per besök)**
* Över 100 liter ca 140 kg.
** ”För verksamheter samt fastighetsägare till flerbostadshus” som är abonnenter och
betalar grundavgift för avfallshämtning.
Återvinningscentralen får besökas av fordon med tillkopplad släpkärra med en maximal
totalvikt på 3,5 ton.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-11-03
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KS 2020/267

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

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen 2020
kvartal 2
Förslag till beslut
Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 2020 överlämnas till
kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt
Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen som stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS).
Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna rapportera
detta till IVO.
Kommunerna rapporterar kvartalsvis.
Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut
ska verkställas kan myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift
hos förvaltningsrätten.
Henrik Arenvang
Kommundirektör

Ebba Jansson
Handläggare

För kännedom:
Socialnämnden
Bilagor:
Redovisning Ej verkställda beslut

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2020-10-15

Socialnämnden

KS 2020/267-1
SN §91/20

Dnr: SN 2020/91

Ej verkställda beslut kvartal 2 2020
Beslut
Socialnämnden beslutar att sammanställningen avseende ej
verkställda beslut kvartal 2 år 2020 delges kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska
kommunerna rapportera detta till IVO. Kommunerna
rapporterar kvartalsvis. Om IVO bedömer att den enskilde har
fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas kan
myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos
förvaltningsrätten.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår socialnämnden besluta
Sammanställningen avseende ej verkställda beslut kvartal 2 år
2020 delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2020/267-1

Ej verkställda beslut - Kvartal 2 2020 (Socialnämnd)
Område

Ej verkställda beslut

Funktionsstö
d

Individ och
familjeomsor
g

Vård och
omsorg

Män
Q2

Kvinnor
Q2

Antal
Q2

Antal
Q1

Antal
Q4
2019

Antal
Q3
2019

Antal
Q2
2019

Avlösare (LSS)

0

0

0

0

0

0

0

Bostad med särskild
service (LSS)

2

4

6

2

0

1

2

Daglig verksamhet
(LSS)

0

0

0

0

1

2

2

Dagverksamhet (SoL)

0

0

0

0

0

0

0

Kontaktperson (LSS)

3

4

7

5

6

10

11

Ledsagare (LSS)

0

1

1

0

0

0

0

Stödfamilj (LSS)

1

1

2

1

1

1

2

Återrapporterade
ärenden, som blivit
inrapporterade även
föregående kvartal

2

4

6

5

4

4

6

Beslut
verkställda/avslutade
inom kvartalet

2

3

5

3

3

10

5

Korttidstillsyn för
skolungdom över 12 år
(LSS)

0

0

0

0

0

0

0

Korttidsboende (LSS)

3

0

3

1

0

0

0

Boendestöd

2

1

3

0

0

0

0

Ekonomiskt bistånd

0

2

2

4

2

1

1

Familjehemsplaceringa
r

0

0

0

0

0

0

0

Kontaktfamilj

0

0

0

0

0

0

1

Kontaktperson

0

0

0

1

0

0

2

Kontaktperson
psykiatri

0

0

0

0

0

0

0

Övriga insatser

0

0

0

0

1

0

0

Återrapporterade
ärenden, som blivit
inrapporterade även
föregående kvartal

0

0

0

0

0

0

1

Beslut
verkställda/avslutade
inom kvartalet

0

2

2

1

0

2

0

Avslutade utan
verkställighet

1

0

1

0

1

1

0

Dagverksamhet

0

0

0

0

0

0

0

Gruppboende

1

0

1

4

3

2

0

Korttidsboende

0

0

0

0

0

0

0

Vårdboende

3

15

18

4

5

3

0

Återrapporterade
ärenden, som blivit
inrapporterade även
föregående kvartal

0

4

4

1

0

0

0

Kommentar

Område

Ej verkställda beslut

Män
Q2

Kvinnor
Q2

Antal
Q2

Antal
Q1

Antal
Q4
2019

Antal
Q3
2019

Antal
Q2
2019

Beslut
verkställda/avslutade
inom kvartalet

0

5

5

8

5

1

0

Hemtjänst

0

0

0

0

0

0

0

Trygghetslarm

0

0

0

1

0

0

1

Växelvård

4

1

5

4

1

0

0

Kommentar

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-10-15

1 (1)
KS 2020/193

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

Kommunstyrelsen

Avgränsningssamråd om planerad täkt av berg Allmänningebo
1:41
Förslag till beslut
Yttrandena från Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen daterat 2020-0828 och Nerikes Brandkår daterat 2020-09-23 är Lindesbergs kommuns svar
på samrådet.
Ärendebeskrivning
På uppdrag av Sibelco Nordic AB inkom GeoPro AB den 26 augusti med en
samrådsförfrågan för fortsatt bergtäkt av Allmänningebo 1:41. Den inkomna
handlingen med bilagd fastighetskarta visar verksamhets- och
brytningsområde för fortsatt bergtäkt inom rubricerad fastighet. Bilagd karta
visar nuvarande och planerat verksamhetsområde som även innefattar bland
annat upplag, fabriksområde med byggnader, interna transportvägar med
mera.
Verksamheten kan enligt 6 § pkt 2b miljöbedömningsförordningen antas
medföra betydande miljöpåverkan, vilket medför att innehållet i handlingarna
utgör underlag för avgränsningssamråd.
Sibelco Nordic AB önskar ett avgränsningssamråd med Länsstyrelsen i Örebro
län och Lindesbergs kommun. Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i
Örebro läns slutliga ställningstagande om täkttillstånd föregås av prövning
enligt miljöbalken.
Lindesbergs kommun ombad Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen och
Nerikes Brandkår att lämna synpunkter avseende avgränsningssamråd om
planerad täkt av berg Allmäningebo 1:41.
Henrik Arenvang
Kommundirektör

Ebba Jansson
Handläggare

För åtgärd:
Registrator
För kännedom:
Sibelco Nordic AB
GeoPro AB
Bilagor:
KS 2020/193–1 Information med underlag för avgränsningssamråd om
planerad täkt av berg Allmänningebo 1:41
KS 2020/193–2 Yttrande samhällsbyggnadsförvaltningen
avgränsningssamråd bergtäkt Allmänningebo 1:41
KS 2020/193–3 Yttrande Avgränsningssamråd om planerad täkt av berg
Allmänningebo 1:41
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2020-10-27

Kommunstyrelsen

KS §161/20

34 (40)

Dnr: KS 2020/193

Avgränsningssamråd om planerad täkt av berg
Allmänningebo 1:41
Beslut
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till kommunstyrelsens
sammanträde i november 2020.
Ärendebeskrivning
På uppdrag av Sibelco Nordic AB inkom GeoPro AB den 26
augusti med en samrådsförfrågan för fortsatt bergtäkt av
Allmänningebo 1:41. Den inkomna handlingen med bilagd
fastighetskarta visar verksamhets- och brytningsområde för
fortsatt bergtäkt inom rubricerad fastighet. Bilagd karta visar
nuvarande och planerat verksamhetsområde som även
innefattar bland annat upplag, fabriksområde med byggnader,
interna transportvägar med mera.
Verksamheten kan enligt 6 § pkt 2b
miljöbedömningsförordningen antas medföra betydande
miljöpåverkan, vilket medför att innehållet i handlingarna utgör
underlag för avgränsningssamråd.
Sibelco Nordic AB önskar ett avgränsningssamråd med
Länsstyrelsen i Örebro län och Lindesbergs kommun.
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Örebro läns
slutliga ställningstagande om täkttillstånd föregås av prövning
enligt miljöbalken.
Lindesbergs kommun ombad Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bergslagen och Nerikes Brandkår att lämna synpunkter
avseende avgränsningssamråd om planerad täkt av berg
Allmäningebo 1:41.
Förslag till beslut
Yttrandena från Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
daterat 2020-08-28 och Nerikes Brandkår daterat 2020-09-23
är Lindesbergs kommuns svar på samrådet.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår att ärendet bordläggs till
kommunstyrelsens sammanträde i november 2020.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2020-10-27

Kommunstyrelsen

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt Irja Gustafsson (S) förslag.
_______
För åtgärd:
Registrator

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2020-001389
Datum

2020-09-23
Handläggare

Ulf Smedberg
010-176 20 11
ulf.smedberg@nerikesbrandkar.se

KS 2020/193-3
Lindesbergs Kommun
711 80 Lindesberg

Objektsuppgifter

Sibelco Nordic AB
Forshammar 145
Norra Allmänningbo 1:41

Yttrande Dnr: KS 2020-486
Nerikes Brandkår har av Lindesbergs Kommun ombetts lämna synpunkter avseende avgränsningssamråd
om planerad täkt av berg Allmänningbo 1:41.
Redovisande handlingar:
1.

Samrådshandling Nr 301-03, 2020-08-26, Stefan Klingberg GeoPro.

Efter att ha tagit del av ovanstående handlingar meddelas att Nerikes Brandkår inte har några synpunkter på
planerad bergtäkt.
I samrådshandlingen anges på sidan 8 att sprängämnesåtgången är cirka 1 500 - 4 000 ton per gång.
Nerikes Brandkår ställer sig frågande till om den volymen är relevant.

Hälsningar

……………………………………
Ulf Smedberg
Vice Brandchef

Postadress:
Nerikes Brandkår
Box 33600
701 35 ÖREBRO

Hemsida:
www.nerikesbrandkar.se

E-Post
skydd@nerikesbrandkar.se

Telefon:
010-176 20 00

Org. Nr:
222000-1016

KS 2020/193-2

Annette Eklund
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Mark och exploatering
den 28 augusti 2020 08:02
Kommun; Annette Eklund
VB: KS 2020-486 - Information med underlag för avgränsningssamråd om planerad täkt av berg
Allmänningebo 1:41

Fkd!
/Moa
Vänligen
_____________________________
Mark och exploateringsingenjör
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg
0581-817 48

Från: Simon Ljunggren <simon.ljunggren@sb‐bergslagen.se>
Skickat: den 28 augusti 2020 07:59
Till: Mark och exploatering <mex@sb‐bergslagen.se>
Ämne: VB: KS 2020‐486 ‐ Information med underlag för avgränsningssamråd om planerad täkt av berg
Allmänningebo 1:41
FKD

Med Vänlig Hälsning
_____________________________
Simon Ljunggren
Planarkitekt Stadsbyggnadskontoret
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg
Tel: 0581-810 80
simon.ljunggren@sb-bergslagen.se

Från: Kjell Jansson
Skickat: den 28 augusti 2020 07:42
Till: Simon Ljunggren <simon.ljunggren@sb‐bergslagen.se>; Per Lilja <per.lilja@sb‐bergslagen.se>; Björn Nettelbladt
<bjorn.nettelbladt@sb‐bergslagen.se>; Jonathan Pedersén <jonathan.pedersen@sb‐bergslagen.se>; Ina Pettersson
<ina.pettersson@sb‐bergslagen.se>
Ämne: SV: KS 2020‐486 ‐ Information med underlag för avgränsningssamråd om planerad täkt av berg
Allmänningebo 1:41
Hej
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Lindesbergs ÖP sid 64 står bland annat

Inom Allmänningbo behöver hänsyn tas till:
vattenskyddsområde.
Utöver vattenskyddsområdet söder om den befintliga finns även sammanhängande bebyggelse
(landsbygd) där risken för störningar och övriga målkonflikter ökar om verksamheten tillåts att
utökas mot söder. Ett utvidgande av verksamhetsområdet mot söder kan därför inte tillåtas
om det går in på vattenskyddsområdet samt att buffertzonen mellan verksamheten och den befintliga bebyggelsen
inte får minskas utan behöver bibehållas.

M.v.h
Kjell Jansson
Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg
Tel: 0581-81747
e-post: kjell.jansson@sb-bergslagen.se

Från: Simon Ljunggren
Skickat: den 27 augusti 2020 16:37
Till: Per Lilja <per.lilja@sb‐bergslagen.se>; Kjell Jansson <kjell.jansson@sb‐bergslagen.se>; Björn Nettelbladt
<bjorn.nettelbladt@sb‐bergslagen.se>; Jonathan Pedersén <jonathan.pedersen@sb‐bergslagen.se>; Ina Pettersson
<ina.pettersson@sb‐bergslagen.se>
Ämne: VB: KS 2020‐486 ‐ Information med underlag för avgränsningssamråd om planerad täkt av berg
Allmänningebo 1:41
Hej!
Fick detta från Moa, någon som har någon erinran?

Med Vänlig Hälsning
_____________________________
Simon Ljunggren
Planarkitekt Stadsbyggnadskontoret
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg
Tel: 0581-810 80
simon.ljunggren@sb-bergslagen.se

Från: Mark och exploatering
Skickat: den 27 augusti 2020 14:22
Till: Simon Ljunggren <simon.ljunggren@sb‐bergslagen.se>
Ämne: VB: KS 2020‐486 ‐ Information med underlag för avgränsningssamråd om planerad täkt av berg
Allmänningebo 1:41
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Annette Eklund
Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

Stefan Klingberg <stefan.klingberg@geopro.se>
den 26 augusti 2020 11:25
orebro@lansstyrelsen.se; Kommun
Taina Kuhna
Samrådshandlingar inför avgränsningssamråd bergtäkt Forshammar i Lindesbergs kommun
Samråd Forshammar 2020-08-26.pdf; Bilaga 1 Fastighetskarta+VO & BO.pdf; Bilaga 2 Karta över
Limberget+VO & BO.pdf; PastedGraphic-1.tiff

Hej!
På uppdrag av Sibelco Nordic AB, bifogas samrådshandlingar jämte kartmaterial inför avgränsningssamråd
för bertäktsverksamhet m m inom fastigheten Allmänningebo 1:14 i Lindesbergs kommun.
Ha en fin dag och på återhörande!
Bästa hälsningar

Stefan Klingberg
CEO geolog/projektledare
_____________________

GeoPro AB
von Platensgatan 8
553 13 JÖNKÖPING
tfn: 036-12 80 20
mobil: 0707-12 80 25
www.geopro.se
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4 kap 3 § verksamhetskod 10:20 (B)

Täkt för annat än markinnehavarens
husbehov av berg, naturgrus eller
andra jordarter.

4 kap 6 § verksamhetskod 10:50 (C)

Anläggning för sortering eller
krossning av berg, naturgrus eller
andra jordarter.

29 kap 41 § verksamhetskod 90.110 (C)

Yrkesmässigt återvinna ickefarligt
avfall genom mekanisk bearbetning,
om den tillförda mängden avfall är
högst 10 000 ton per kalenderår eller
genom krossning, siktning eller
motsvarade mekanisk bearbetning
återvinna avfall för byggnads- eller
anläggningsändamål

29 kap 49 § verksamhetskod 90.40 (C)

Lagra icke-farligt avfall som en del
av att samla in det, om mängden
avfall vid något tillfälle är mer än 10
ton men högst 30 000 ton och
avfallet ska användas för byggnadseller anläggningsändamål, eller mer
än 10 ton men högst 10 000 ton
annat icke-farligt avfall.

Återvinning av avfall från tillverkning av keramikvaror, tegel, klinker och
byggmaterial (sanitetsporslin) - avfallskod 10 12 08 eller 10 12 99 enligt
avfallsförordningen.

Inledning, bakgrund och motiv till ansökan
Forshammars bergtäkt ägs sedan 2010 av Sibelco Nordic AB. Sibelco grundades
redan 1872 av en belgare, som från början utvann sand från kiselsandtäkter i
Flandern i syfte att försörja Belgiens många glasproducenter med material. Idag
är Sibelco fortfarande ett privatägt familjeföretag med verksamhet i ungefär 200
produktionsanläggningar i mer än 30 länder och har över 8 500 anställda.
Sibelco Nordic AB, som ingår i den belgiska Sibelco-koncernen, har cirka 90
anställda i Sverige.
På anläggningen i Forshammar utvinns fältspat (pegmatit) som huvudsakligen
används inom porslins-, glas- och byggnadsindustrin. Anläggningen i
Forshammar har cirka 10 anställda. Täkten öppnades 1909 då också den första
fabriksbyggnaden stod klar. Ett nytt och större kross- och malverk byggdes
1927 och ett andra malverk 1938. Det äldre malverket var i drift till 1985 och det
yngre, som ligger i samma krosshus av trä, till 1998.
Nr 301-02
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Ett tredje malverk från 1949 finns i en separat tegelbyggnad och ett fjärde
malverk från 1979 i en hög stålbyggnad.
Det gamla brottet, som ligger i anslutning till fabriksbyggnaderna, var i
produktion till år 1962. När materialet i denna täkt sinade började man istället
att utvinna bergmaterial från Limberget, ett område cirka 800 meter söder om
fabriksområdet. I Forshammar sprängs, krossas och mals fältspat som används
bland annat till sanitetsporslin och klinker. Forshammars bergverk har tills 2010
ägts av North Cape Minerals, men drivs idag av Sibelco-koncernen.
Bolaget arbetar strukturerat med visioner, mål och handlingsplaner. Ett aktivt
arbete görs för att stärka relationer med både kunder och gamla och nya
samarbetspartners. Företaget strävar också efter att nyttja bästa möjliga teknik
och efter att verka för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöförbättringar. Genom
detta ständiga utvecklingsarbete når Bolaget framgång och kan bibehålla
företagets goda lönsamhet trots allt hårdare konkurrens.
Nuvarande tillstånd löper ut 2023-01-31, varför en ny ansökansprocess enligt
miljöbalken behöver påbörjas. Bolaget kommer att ansöka om ett totalt uttag av
2 miljoner ton under en 40 alternativt 30-årsperiod, varav 1,5 miljoner ton
pegmatit och 0,5 miljon ton gråberg. Genomsnittligt uttag planeras till 40 000
ton pegmatit och gråberg per år och maximalt till 150 000 ton per år. Nuvarande
tillstånd medger ett uttag om 1,03 miljoner ton. En ökad efterfrågan gör att
Bolaget behöver öka uttaget i täkten.

Lokalisering och geologi
Fabriks- och täktområdet är beläget cirka 500 respektive dryga kilometern söder
om riksväg 68, som går mellan Lindesberg och Fagersta, drygt 5 kilometer
söder om Riddarhyttan i Lindesbergs kommun, Örebro län.
Berget i det aktuella brottet består av en pegmatitisk/skriftgranitisk bergart
tillhörande en yngre granitformation (Malingsbogranit). Bergarten förekommer
tämligen rikligt i området kring Riddarhyttan. I övrigt innehåller berggrunden
äldre gnejsgraniter och leptiter. Brytvärdigheten varierar dock starkt beroende
på föroreningar i graniten. Vid den befintliga täkten, Limberget, är
pegmatitförekomsten förhållandevis ren, vilket gör den brytvärd. Pegmatiten
består här av cirka 65 % fältspat, 30 % kvarts och 5 % glimmer. Jordarten kring
täkten består av blockig morän samt mot norr huvudsakligen torvmark.
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Natur- och kulturmiljö
Naturmiljö
Omgivningarna kring fabriks- och täktområdet består av barrskog och
myrområden. Inom eller i anslutning till fabriks-, verksamhets- och
brytningsområdet finns, enligt Skogsstyrelsens definition, inga nyckelbiotoper
eller naturvärden med undantag för en sumpskog som är belägen mellan täkten
och fabriksområdet (figur 1). Sumpskogsområdet är 19 ha stort och domineras
av tall. Den är starkt dikespåverkad och har preliminär naturvärdesklass 3.
Ungefär 300 meter norr om fabriksområdet finns en likartad sumpskog om 6 ha.
Knappt 500 meter öster om bergtäktens verksamhetsområde finns en 7,9 ha stor
nyckelbiotop. 3,5 ha av denna är också biotopskyddsyta. Området är en
blandsumpskog bestående av 40 % gran, 30 % tall och 30 % glasbjörk. Det är ett
urskogsliknande objekt med rikligt med döda träd, högstubbar, död ved och
stort inslag av senvuxna träd.
Ungefär en kilometer öster om fabriks- och täktområdet ligger Forsåns
naturreservat. Här meandrar Forsån genom både tät skog och öppna marker.
Skogen består av gammal barr- och lövskog med gott om döda träd som är i
olika stadier av nedbrytning, vilket gynnar insekter och svampar. Här trivs
fågelarter som trädgårdssångare, grönsångare och skogssnäppa. I hela området
kan också spår av bäverns framfart ses i form av fällda träd, dammar och
hyddor. Forsån är ett av länets fyra vattendrag där den utrotningshotade och
fridlysta flodpärlsmusslan lever. På flera platser kan spår ses efter det
bergsbruk som bedrivits här. 93 ha av naturreservatet är också Natura 2000habitat och 13 ha är talldominerad sumpskog som preliminärt har tilldelats
naturvärdesklass 3. Sumpskogen ingår i ett större myrkomplex om cirka 117 ha,
Bråtmossen, som tilldelats klass 1 i våtmarksinventeringen (VMI). De höga
naturvärdena består bland annat av att flera olika våtmarkstyper ingår,
storleken samt att – förutom ett dikat område i sydväst – är objektet i det
närmaste opåverkat. Det är en delvis öppen och delvis martallsbevuxen
högmosse vars markvegetation främst består av ris och vitmossor. Runt mossen
förekommer rikkärr och skvattramstallskogar med god tillgång på stående död
ved.
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Figur 1. Utdrag från Skogsstyrelsens webbplats Skogens pärlor. Rödmarkerade
områden är nyckelbiotop, lilastreckat biotopskyddsyta och grönmarkerat naturreservat
och Natura 2000-område. Verksamhetsområdet är markerat med röd linje.

Kulturmiljö
Inom eller i anslutning till det planerade verksamhetsområdet finns, enligt
Riksantikvarieämbetet, inga kulturminnen eller fornlämningar med undantag
för ett fornindustriområde (övrig kulturhistorisk lämning) bestående av fyra
lämningar av kalkbrott (nr 1 i figur 2).
Vid i fastighetsgränsen i väster finns två vattenfyllda gruvhål med anslutande
varphögar som även de är klassade som övrig kulturhistorisk lämning (nr 2 i
figur 2).
Ungefär 850 meter sydväst om bergtäktens verksamhetsområde finns ett 0,8 ha
stort område bestående av sentida bebyggelse i form av sex husgrunder, varav
två med spismursröse (nr 3 i figur 2). Lämningen är klassad som en möjlig
fornlämning.
Nr 301-02

5 (11)

FORSHAMMAR

Samråd

_______________________________________________________________________________________

500 meter sydost om bergtäktens verksamhetsområde finns ett 0,6 ha stort
område med sentida bebyggelselämning bestående av fem husgrunder, varav
en med spismursrest och en raserad jordkällare (nr 4 i figur 2).
800 meter söder om bergtäktsområdets verksamhetsområde finns dels ett hyttoch hammarområde bestående av en slaggvarp, två slaggförekomster och en
klensmedjegrund (nr 5 i figur 2) och dels sentida bebyggelselämningar i form
av fyra husgrunder och en ladugårdsgrund (nr 6 i figur 2). Övriga
orangemarkerade objekt i figur 2 är äldre gruvhål/områden.
Lämningar norr om riksväg 68 redovisas inte i figur 2, eftersom de av vägen
ligger så avskurna från verksamheten. Det kan dock nämnas att fyra
fornlämningar, som ligger 500, 800 respektive drygt 1 100 meter norr om
fabriksområdet, i form av tre blästbrukslämningar och ett område med
skogsbrukslämningar finns registrerade i Fornsök. Dessutom finns rester av en
kolningsanläggning, klassad som övrig kulturhistorisk lämning, cirka 1 100
meter norr om fabriksområdet.

2

1
1

3
4

5
6

Figur 2. Utdrag från Riksantikvarieämbetets webbplats Fornsök. Objekt nr 1 är
fornindustriområde i form av kalkbrott, nr 3, 4 och 6 är bebyggelselämning och nr 5 hyttoch hammarområde. Övriga orangemarkerade objekt (inklusive nr 2) är äldre
gruvhål/områden. Verksamhetsområdet är markerat med röd linje.
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Riksintressen
Riksintressen är mark- och vattenområden som har olika skyddsbehov, till
exempel för att de är känsliga ur ekologisk synpunkt, innehåller värdefulla
ämnen eller material eller är särskilt lämpliga för industrianläggningar. Inom
de utpekade områdena får inte åtgärder vidtas som påtagligt kan skada de
angivna värdena eller påtagligt försvåra det avsedda utnyttjandet av marken.
Forshammar är riksintresse för bergets innehåll av fältspat och kvarts som
används som råvara till keramisk industri.
Det aktuella området berör inga riksintressen gällande friluftslivet, natur- eller
kulturmiljön. Den planerade verksamheten berör inte heller några områden
som innefattas av Natura 2000-bestämmelser.

Planer
Enligt Lindesbergs kommuns översiktsplan, antagen 2019-03-26, ska
fyndigheterna värnas i samband med plangivning, lovgivning eller
tillståndsprövning i närheten av områden med värdefulla ämnen. Bergtäkten i
Forshammar är belägen inom ett område där områdets användning föreslås
vara oförändrad.

Den ansökta verksamhetens omfattning och utformning
Tillståndstid, areal och volymer
Bolaget planerar att söka tillstånd till täktverksamhet för ett totalt uttag av cirka
2 miljoner ton material varav 1,5 miljoner ton pegmatit och 0,5 miljoner ton
gråberg under en 40-, alternativt, 30-årsperiod. Baserat på det totala uttaget och
tillståndstiden beräknar Bolaget att det genomsnittliga årliga uttaget av berg
uppgår till cirka 40 000 ton. För att möta tillfälliga produktionstoppar kommer
Bolaget att ansöka om möjlighet att ta ut maximalt 150 000 ton berg per år. Det
planerade verksamhets- och brytningsområdet uppgår till cirka 10 ha
respektive 53,8 ha.
Brytningen avses fortsätta genom att utvidga brytningsområdet. Brytningen
kommer också att fortsätta på djupet genom sänkning av täktbotten från
nuvarande lägsta nivå om cirka + 105 m ö h till nivå cirka + 65 m ö h.
Verksamhetsområdet kommer att vara oförändrat.
Bolaget planerar även att driva återvinningsverksamhet i form av återvinning
av material lämpliga för bearbetning i Forshammars anläggning, såsom
sanitetsporslin, glas eller dylikt. Återvinning kommer endast att ske av rena
material som inte innehåller miljöfarliga ämnen.
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Verksamheten i täkten
Verksamheten i dagbrottet innefattar avbaning av ytlager, borrning och
sprängning. När nytt område ska tas i anspråk sker friläggande av vegetation
och överlagrade jordlager (så kallad avbaning) från berget. Arbetet bedrivs med
grävmaskin och hjullastare. Delar av avbaningsmassorna läggs i ordnade
upplag och som eventuell bullervall för att påföras brytningsområdet i
samband med den successiva efterbehandlingen. Avbaningen anpassas efter
uttaget och är normalt inte större än vad som erfordras för brytning under
närmast förestående 2-årsperiod.
Borrning sker efter det att det översta jordtäcket avlägsnats från berget och efter
att en borrplan upprättats för den mängd berg som ska sprängas ut. Merparten
av borrningen sker på redan etablerade pallar på lägre nivå i berget och i skydd
av brytfronter. Borrning sker med larvburen utrustning (borrigg) och vanligtvis
till full pallhöjd (cirka 10-20 meter). Borrning sker mellan cirka 4 och 8 veckor
per år beroende på hur mycket bergmaterial som ska lossgöras.
Sprängning planeras ske 4-10 gånger per år och det lossprängda materialet
beräknas uppgå till cirka 10 000-18 000 ton berg per sprängningstillfälle.
Sprängsalvorna är därmed relativt små jämfört med vanliga bergtäkter som tar
ut bergmaterial för byggnadsändamål. Sprängämnesåtgången är cirka 1 500 –
4 000 ton per gång och omfattas därmed inte av den så kallade
Sevesolagstiftningen.
Det lossprängda materialet transporteras sedan cirka 1,5 kilometer till
fabriksområdet norr om täkten där ett kross- och malverk finns. Nedkrossning
sker med hjälp av käft- och konkrossar. Materialet krossas ner till en storlek av
mindre än 200 mm och forslas vidare via bandtransportörer till ett finkrossverk
där ytterligare nedkrossning sker. Därefter sker malning i roterande kvarn med
flint-pebbles som malsten. Den malda produkten separeras med hjälp av bland
annat vindsiktar till fältspatprodukter av olika partikelstorlek.
Uppbearbetningsprocessen är helt torr, inga tillsatser av kemiska produkter
sker. Processen inleds med torkning av inkommande gods under 6 mm i en
roterande, oljeeldad torktrumma. Processen ger inga avfallsprodukter.
I processen produceras mycket finkornigt material. Produktions- och
transportutrustning är därför försedda med dammutsug för att hålla
undertryck i hela produktionssystemet. Dammutsuget leds till ett antal
stoftfilter och det material som ansamlas där återförs till produkt sedan 2015.
De färdiga produkterna läggs i fickor eller silos varifrån utlastning sker till
bulkbilar eller till förpackning av säckade produkter.
Återvunnet sanitetsporslin går in i processen separat avskilt från övrigt material
och går separerat tillbaka till leverantör via bulkbil.
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8 (11)

FORSHAMMAR

Samråd

_______________________________________________________________________________________

Arbetstiden planeras till 06.30-16.00 måndag-fredag. Undantagsvis får
bullrande verksamhet bedrivas mellan kl 6.00 och 22.00. Vid vissa tillfällen kan
det bli aktuellt med övertid och vid de tillfällen entreprenörer anlitas kan
arbetstiden också skilja sig från den normala. Sprängningsarbeten utförs endast
07.00-18.00 helgfria vardagar.
Ut- och intransporter sker till riksväg 68 via enskild väg och länsväg 877.
Transporterna beräknas gå i riktning både norrut mot Fagersta, men framför
allt söderut mot Lindesberg. Transporterna sker huvudsakligen med lastbil
med släp. I medeltal sker 6-8 uttransporter per dag vid genomsnittlig
produktion (12-16 fordonsrörelser) och 15-30 uttransporter vid maximal
produktion.

Den ansökta verksamhetens förutsedda miljöpåverkan
De flesta av de olika produktionsprocesserna alstrar buller. Det är stor skillnad
på ljudnivån och tidsomfattningen för de olika processerna. De maskiner som
används vid röjning av vegetation och avbaning av jordmassor alstrar ett visst
buller, men eftersom detta är en enstaka företeelse någon gång per år eller ännu
mer sällan får detta buller en liten betydelse i sammanhanget. Borrning,
skuthantering och interna transporter sker vid täkten och alstrar visst buller.
Krossning och sortering av gråberget sker ute på en plan väster om täkten,
alternativt sker förkrossning nere i brottet. All bearbetning av pegmatiten
såsom förkrossning, ytterligare krossning, sortering och malning med mera
sker inuti fabriksbyggnader vid fabriksområdet. Vidare alstras buller genom
interna transporter, framför allt från täkt till fabriksområde samt externa
transporter till och från täkt- och fabriksområdet. Det är dock i regel
borraggregatet vid borrningen i berg som avger de högsta ljudnivåerna.
Huvuddelen av all borrning sker dock nere på pallarna i ett skyddat läge. Inte
heller förekommer det några höga berglägen för borrning utan den sker i så fall
på samma marknivå som omgivningen. Det ska även tilläggas att dagens
moderna borriggar har lägre bullernivå än äldre mskiner.
Det finns inga bostadshus varken i närheten av transportvägen mellan täkten
och produktionsområdet eller längs transportvägarna till riksvägen.
Markvibrationer och luftstötvågor uppkommer till följd av sprängningar.
Luftstötvågen kan tillfälligt uppfattas negativt och vid extrema fall få negativa
konsekvenser på omgivningen i form av till exempel skallrande rutor och
liknade. Vibrationerna kan också uppfattas negativt, inte minst om människor
är oförberedda.
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Driften i själva täkten alstrar en del buller, framför allt vid borrning och
sprängning, men samtliga moment i resterande processer sker inne i
fabriksbyggnaderna, vilket medför minimal bullerexponering till omgivningen.
Minsta avstånd mellan den ansökta verksamhetens brytningsområdesgräns och
närmsta bostadsfastighet är cirka 450 meter och mellan fabrik
(verksamhetsområdesgräns) och närmast boende är avståndet cirka 700 meter.
Bolaget har utfört vibrations- och luftstötsvågsmätning som visar att
verksamheten uppfyller gällande riktlinjer för buller, markvibrationer och
luftstötvågor med god marginal.
Den ansökta verksamheten påverkar luften genom avgasutsläpp från den
mobila maskinparken samt genom täkttrafiken. Bolaget använder så långt som
möjligt en modern maskinpark som bidrar till att begränsa utsläppen av
föroreningar. Den mobila maskinparken drivs med dieselolja av miljöklass 1.
Tre invallade tankar finns och en mindre tank används för tankning av
maskiner i täkten. När tankning i täkten sker används absorberingsmattor.
Tankning i täkten försöker dock undvikas och sker sällan. Viss damning kan
ske från täktverksamheten främst vid transporter. Damning förebyggs främst
genom vattenbegjutning, men även saltning förekommer framför allt vid
långvarig torr väderlek. Borriggen är försedd med
dammuppsamlingsanordning.
Ett begränsat inläckage av grundvatten sker i täkten. Huvuddelen av det vatten
som ansamlas i täkten är regnvatten. Dagvattnet pumpas via en
uppsamlingsgrop i täktbotten på + 125 m ö h ut till myrmarken väst/nordväst
om täkten. Utförda vattenanalyser visar att utpumpat vatten med avseende på
analyserade parametrar kan klassas som dricksvatten.

Bedömning om betydande miljöpåverkan eller ej
Verksamheten kan enligt 6 § pkt 2b miljöbedömningsförordningen antas
medföra betydande miljöpåverkan.

Ärendegång och fortsatt handläggning
Bolaget önskar ett avgränsningssamråd med Länsstyrelsen i Örebro län och
Lindesbergs kommun. Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Örebro
läns slutliga ställningstagande om täkttillstånd föregås av prövning enligt
miljöbalken. Innan ansökan inlämnas ska en miljökonsekvensbedömning
(MKB) tas fram som börjar med en process där uppgifter lämnas och samråd
hålls med Länsstyrelsen i Örebro län, Lindesbergs kommun och de som kan
antas bli särskilt berörda.
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Undertecknad kommer att kontakta Länsstyrelsen i Örebro län för
avgränsningssamråd eller alternativt kontaktar Länsstyrelsen undertecknad
Stefan Klingberg, epost: stefan.klingberg@geopro.se, mobil: 0707-12 80 25, för
avstämning om tid och plats för samråd.

Vänligen
GeoPro AB

Stefan Klingberg

Bilagor:
1. Fastighetskarta med planerat verksamhets- och brytningsområde.
2. Karta över Limberget med planerat verksamhets- och brytningsområde.

Kopia för kännedom:

Sibelco Nordic AB, att Taina Kuhna, Box 14 142, 400 20 GÖTEBORG
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Verksamhetsområde

Annette Eklund
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Stefan Klingberg <stefan.klingberg@geopro.se>
den 26 augusti 2020 17:14
Kommun
Re: Samrådshandlingar inför avgränsningssamråd bergtäkt Forshammar i Lindesbergs kommun

Hej Annette!
Ja det ska den göra. Se bifogad utsnitt från Eniro där gränsen till Skinskattebergs kommun syns öster om
täktområdet.

Bästa hälsningar

Stefan Klingberg
CEO geolog/projektledare
_____________________

GeoPro AB
von Platensgatan 8
553 13 JÖNKÖPING
tfn: 036-12 80 20
mobil: 0707-12 80 25
www.geopro.se
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26 aug. 2020 kl. 15:49 skrev Kommun <Kommun@lindesberg.se>:
Hej!
Ligger den fastighet i Lindesbergs kommun?
Med vänlig hälsning
Annette Eklund
Registrator
TEL 0581‐810 86

<image001.jpg>
Lindesbergs kommun, 711 80 Lindesberg
BESÖK Stentäppsgatan 5
TEL VX 0581‐810 00
lindesberg.se
Från: Stefan Klingberg [mailto:stefan.klingberg@geopro.se]
Skickat: den 26 augusti 2020 11:25
Till: orebro@lansstyrelsen.se; Kommun <Kommun@lindesberg.se>
Kopia: Taina Kuhna <Taina.Kuhna@sibelco.com>
Ämne: Samrådshandlingar inför avgränsningssamråd bergtäkt Forshammar i Lindesbergs kommun

Hej!
På uppdrag av Sibelco Nordic AB, bifogas samrådshandlingar jämte kartmaterial inför
avgränsningssamråd för bertäktsverksamhet m m inom fastigheten Allmänningebo 1:14 i
Lindesbergs kommun.
Ha en fin dag och på återhörande!
Bästa hälsningar

Stefan Klingberg
CEO geolog/projektledare
_____________________

GeoPro AB
von Platensgatan 8
553 13 JÖNKÖPING
tfn: 036-12 80 20
mobil: 0707-12 80 25
www.geopro.se
2
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Kommunledningskontoret
Henrik Arenvang
0581-810 34
henrik.arenvang@lindesberg.se

Kommunstyrelsen

Energi- och klimatprogram för Örebro län 2021–2025
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Länsstyrelsen i Örebro län och
Region Örebro läns förslag till ett reviderat energi- och klimatprogram för
Örebro län.
Kommunstyrelsen besvarar och lämnar synpunkter enligt framtaget
frågeformulär som bilaga till denna handling.
Ärendebeskrivning
Så här inleds Örebro läns energi-och klimatprogram 2021 –2025
”Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Samtidigt har vi
människor stora möjligheter att förändra samhällets energiförsörjning och
använda jordens resurser både mer effektivt och långsiktigt hållbart.
En omställning till ett fossilfritt och effektivt energisystem är nödvändigt för
att möta de utmaningar som återfinns i både nationella och internationella
scenarier om klimatets utveckling.”
”Den pågående trenden, där jordens medeltemperatur hela tiden ökar, måste
brytas. En stigande medeltemperatur visar sig bland annat genom att extrema
väderförhållanden sker mer frekvent och att havsnivån stiger. Det positiva är
att den kraftiga ökningen av utsläpp som vi har sett fram tills nu har börjat
plana ut. Förnybar energi produceras i mycket större utsträckning än
någonsin tidigare, och till ett allt lägre pris.”
Lindesbergs kommun (bolag och förvaltningar) gör mycket inom miljöarbetet
och har i en undersökning gjord av Aktuell Hållbar plats 135 av 290 i årets
kommunrankning. Det är en förbättring jämfört med plats 245 i förra årets
rankning. Detta arbete vill vi ska fortsätta att utvecklas.
Pågående ärende som finns kan med en fördel samordnas för att fortsätta att
stärka det fina arbete som genomförs.
Konsekvenser
Att använda Örebro läns energi-och klimatprogram 2021 –2025 som
styrmedel i den nya styrmodellen för samtliga förvaltningar och bolag.
Att genom att fortsätta med utbyggnad av kommunens elektriska mobilitet,
KS 2017/317-1.
Att erbjuda kommunanställda möjlighet av att leasing av miljöbilar.
Henrik Arenvang
Kommundirektör
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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För åtgärd:
Registrator
Bilagor:
Svar Remissfrågor Energi- och klimatprogram 2021–2025

2020-10-21

Svar på remissfrågor, Energi- och klimatprogram 2021-2025
Region Örebro län ser gärna att särskild bedömning och synpunkter lämnas på följande
frågor:
1. Vision och mål för Örebro län:
o Är de övergripande målen intressanta och relevanta?
Svar: Lindesbergs kommun anser att de övergripande målen är relevanta.
2. Verktyg för att nå klimatmålen:
o Lockar de till handling? Är nivåerna bra?
Svar: Lindesbergs kommun anser att nivåerna är bra.
3. Insatsområden
o Är insatsområdena bra och korrekt indelade?
Svar: Ja
o Är målen kopplade till insatsområden relevanta, konkreta och rätt nivå?
Svar: Ja
o Är förslag till insatser tillräckligt konkreta och ger inspiration till handling?
Svar: Ja
o Berör mål och insatser alla relevanta intressenter som kan bidra till energi- och
klimatfrågor i Örebro län?
Svar: Ja
4. Bidrar mål och förslag till insatser till att Örebro län får ett tydligt fokus i arbetet
framåt med energi- och klimatfrågor? Svara gärna övergripande eller för respektive
insatsområde.
Lindesbergs kommer att använda Örebro läns energi-och klimatprogram 2021 –2025 som
styrmedel i den nya styrmodellen för samtliga förvaltningar och bolag.

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

5. Bedömer du att programmet är relevant och användbart för er verksamhet,
varför/varför inte?
Lindesbergs kommun kommer använda programmet för sitt arbete sitt lednings och styrning
av energi och klimatfrågor. När programmet är antaget kommer förvaltningar och
kommunala bolag för verksamhetsplanering för ett hållbart Lindesberg.
6. Är struktur, omfång och språk förståeligt och lättillgängligt?
En synpunkt är lyfta fram avsnitt för Örebro län och flytta bak i dispositionen av de
internationella och nationella klimatmålen.
Ett förslag är sammanfatta förslagen och åtgärderna för ett hållbart Örebro län i en kortare
text i en form av populär version. Det blir enklare och tydligare för skrift som kan
distribueras enklare, än en skrift på dryga 50 sidor.

Skriv under med din signatur

[Ditt namn]
[Din titel]

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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Örebro läns energi- och klimatprogram 2021-2025 - remissversion
Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län har arbetat fram ett förslag till ett reviderat
energi- och klimatprogram för Örebro län.
Vi tar nu tacksamt emot synpunkter på programmet och de insatser som vi föreslår där i.
Kommunerna förväntas avge yttrande, övriga mottagare av remissen får gärna lämna synpunkter
om det finns möjlighet, eller ta emot programmet för kännedom.

Bakgrund
Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Det finns stora möjligheter att
förändra samhällets energiförsörjning och använda jordens resurser både mer effektivt och
långsiktigt hållbart. En omställning till ett fossilfritt och effektivt energisystem är nödvändigt
för att möta de utmaningar som återfinns i både nationella och internationella scenarier om
klimatets utveckling.

Syfte och innehåll
Syftet med energi- och klimatprogrammet är att styra Länsstyrelsen i Örebro län och Region
Örebro län i arbetet med att stötta länets aktörer i arbetet med energi- och klimatfrågor.
Programmet fungerar även vägledande och inspirerande för länets kommuner, företag, andra
organisationer och de som verkar och bor i Örebro län.

Läsanvisning
Programmet innehåller en vision samt tre övergripande mål. Därefter beskrivs tre vägar framåt
för att nå våra mål, och till sist fem insatsområden med tillhörande förslag till insatser. Energioch klimatprogrammet fokuserar på de insatser där vi i länet med gemensamma krafter kan
påverka utvecklingen.

Hur svarar jag?
Region Örebro län ser gärna att särskild bedömning och synpunkter lämnas på följande frågor:

1. Vision och mål för Örebro län:
o Är de övergripande målen intressanta och relevanta?
2. Verktyg för att nå klimatmålen:
o Lockar de till handling? Är nivåerna bra?

3. Insatsområden
o Är insatsområdena bra och korrekt indelade?
o Är målen kopplade till insatsområden relevanta, konkreta och rätt nivå?
o Är förslag till insatser tillräckligt konkreta och ger inspiration till handling?
o Berör mål och insatser alla relevanta intressenter som kan bidra till energi- och
klimatfrågor i Örebro län?

4. Bidrar mål och förslag till insatser till att Örebro län får ett tydligt fokus i arbetet framåt
med energi- och klimatfrågor? Svara gärna övergripande eller för respektive
insatsområde.
5. Bedömer du att programmet är relevant och användbart för er verksamhet, varför/varför
inte?
6. Är struktur, omfång och språk förståeligt och lättillgängligt?
7. Övrigt?
Svaren kan lämnas in digitalt i ett svarsformulär eller per post:
Digitalt svarsformulär:

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=2d3b25df68e2
Brevsvar skickas till:
Remissvar
Linda Svensson
Regional utveckling, Region Örebro län
Box 1613
701 16 Örebro
Svar önskas senast 2020-11-30

Hur behandlas dina synpunkter?
Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län sammanställer och behandlar de inkomna
synpunkterna.
Av resursskäl har vi inte möjlighet att återkoppla till varje enskilt yttrande.

Efter remissperioden utarbetas en ny version av Örebro läns energi- och klimatprogram vilket
sedan kommer att behandlas och beslutas av Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län.

Frågor
Linda Svensson

Åsa Ödman/ Veronica Sund

Region Örebro län
linda.svensson@regionorebrolan.se
019–602 63 10

Länsstyrelsen i Örebro län
fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se
010–224 80 00

Örebro läns energi- och klimatprogram 2021 – 2025
Remissversion

Förord
Kommer att skrivas till antagen version.
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1. Inledning
Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Samtidigt
har vi människor stora möjligheter att förändra samhällets
energiförsörjning och använda jordens resurser både mer effektivt
och långsiktigt hållbart.
En omställning till ett fossilfritt och effektivt energisystem är nödvändigt för
att möta de utmaningar som återfinns i både nationella och internationella
scenarier om klimatets utveckling.
Den pågående trenden, där jordens medeltemperatur hela tiden ökar, måste
brytas. En stigande medeltemperatur visar sig bland annat genom att
extrema väderförhållanden sker mer frekvent och att havsnivån stiger. Det
positiva är att den kraftiga ökningen av utsläpp som vi har sett fram tills nu
har börjat plana ut. Förnybar energi produceras i mycket större utsträckning
än någonsin tidigare, och till ett allt lägre pris.
För att möta utmaningen och minska vår påverkan på klimatet krävs dock
fortfarande stora insatser. För att stötta arbetet med dessa frågor i länet har
energi- och klimatprogrammet tagits fram. Programmet visar en gemensam
inriktning för klimat- och energiarbete i länet.
Vår gemensamma vision är: I Örebro län tar vi vårt ansvar för att minska
klimatutsläppen och att använda resurser på ett hållbart sätt. Den energi
som används är förnybar, energianvändningen är effektiv och
nettoutsläppen av växthusgaser går mot noll.
Energi- och klimatprogrammet för Örebro län (EKP) sätter mål och ger
förslag till insatser för ett samlat klimatarbete i länet. Programmet ger en
bild av gemensamma energi- och klimatmål och möjliga samarbetsområden
för länets aktörer. Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län arbetar
gemensamt med genomförande, uppföljning och kommunikation kring
klimatarbetet i länet.
För att klara omställningen krävs att vi arbetar tillsammans, över
områdesgränser och tillsammans med olika aktörer. Många delar i vår
regionala utveckling länkas samman i arbetet med energi- och klimatfrågor,
från kultur och hälsa till trafik, mark och näringsliv. Det behövs nya
tankesätt och ny planering.
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1.1 Internationella och nationella klimatmål
Grunden till energi- och klimatarbetet i Örebro län är de internationella och
nationella klimat- och energimålen. De nationella målen kopplar till
överenskommelser och åtaganden från Sverige och EU i Parisavtalet,
COP21.

EU
De nuvarande euroepiska klimat- och energimålen målen fastställdes under
2018.
Klimat och energimål för EU
Minskade växthusgaser
Andel förnybar energi
Minskad energiförbrukning
(energieffektivisering)

2020
-

2030
20%
- 40%
20 %
32 %
20 %
32,5 %

Tabell 1. Översikt, EUs klimat- och energimål

Europeiska kommissionen har inlett initiativet Europeisk grön giv.
Hållbarhetsaspekten ska genomsyra all EU-politik och kommissionen
beskriver den gröna given som en tillväxtstrategi, som ska möjliggöra en
ekonomisk tillväxt utan nettoutsläpp av växthusgaser, där ekonomisk
tillväxt frikopplas från resursförbrukning. Den gröna given syftar till att
göra EU:s ekonomi hållbar genom att förvandla klimat- och
miljöutmaningarna till möjligheter tvärs över alla politikområden, samt att
göra omställningen rättvis för alla. Som ett led i den gröna given vill också
kommissionen skärpa de nuvarande europeiska energi- och klimatmålen.
Kommissionen lade i mars 2020 fram ett förslag på en europeisk klimatlag
som ska fastställa målet om klimatneutralitet till 2050 genom bindande
lagstiftning samt höja målet om minskade växthusgasutsläpp till minst 50%.
För att lyckas nå målen i Parisavtalet måste vi halvera de globala utsläppen
varje årtionde. Globalt måste kurvan för användning av fossil energi vända
senast år 2020 för att vara nere på noll år 2050.
Inom EU var år 2020 avsett att bli ett genombrottsår för
klimatet med ambitiösare utsläppsmål och arbetet med EU:s nya gröna giv.
Till följd av covid19-krisen har fokus på klimatfrågorna bland världens
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länder på kort tid skiftat i prioritering. För att dessa prioriteringar inte ska
bli en ursäkt för att inte genomföra ämnade klimatsatsningar vill
kommissionen att EU satsar på en ekonomisk återhämtning som är i linje
med den gröna given. Där ska arbetet med att få Europas ekonomi på fötter
efter covid19-krisen utgå från den gröna given och vara förenligt med EU:s
klimatmål.
Vi kan inte lösa de olika kriser samhället står inför en i taget, utan vi
behöver ta hänsyn till allt samtidigt. För att kunna genomföra politik och
styrmedel som klarar även klimatomställningen behövs acceptans, trygghet
och förändringsvilja. Här finns nu ett möjlighetsfönster att skapa hållbara
lösningar.

Sverige
Sveriges ambition är att bli det första fossilfria välfärdslandet i världen. För
att klara det behövs tydliga mål, styrmedel och åtgärder. Därför skapades
det klimatpolitiska ramverket för att ge långsiktighet i klimatarbetet. Under
2020 har den första klimatpolitiska handlingsplanen presenterats och
regeringen har inrättat en klimatkommission bestående av ministrar som ska
klimatsäkra de beslut som fattas.
Ambitionen ska uppfyllas genom målet att Sverige senast år 2045 inte har
några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, och därefter uppnår
negativa utsläpp. Det betyder att utsläppen av växthusgaser från svenskt
territorium ska vara minst 85 procent lägre år 2045 än utsläppen år 1990. De
kvarvarande utsläppen ned till noll kan uppnås genom så kallade
kompletterande åtgärder i Sverige eller i andra länder.
Mål

Målår Basår

Sverige ska inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser
till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.
Högst 15 % av utsläppsminskningarna får ske genom
kompletterande åtgärder.

2045
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1990

75 % minskning av utsläppen från sektorer utanför EU
ETS1. Högst 2 % genom kompletterande åtgärder.

2040

1990

63 % minskning av utsläppen från sektorer utanför EUETS. Högst 8 % genom kompletterande åtgärder.

2030

1990

70 % minskning av utsläppen i transportsektorn

2030

2010

40 % minskning av utsläppen från sektorer utanför EUETS Högst 13 % genom kompletterande åtgärder.

2020

1990

50 % andel förnybart i slutlig energianvändning

2020

100 % förnybar elproduktion (detta är ett mål inte ett
stoppdatum för kärnkraften)

2040

50 % effektivare energianvändning

2030

2005

Tabell 2. Översikt av mål för Sveriges energi- och klimatpolitik2

För att Sverige ska nå uppsatta klimatmål behöver minskningstakten i
genomsnitt över perioden vara mellan fem och åtta procent per år (beroende
på hur stor andel av kompletterande åtgärder som utnyttjas). Takten beror
dock mycket på utsläppsutvecklingen för anläggningar som omfattas av
EU:s system för handel med utsläppsrätter, och det finns material som säger
att takten måste vara 12 – 15 procents minskning per år, och att vi måste nå
nollutsläpp redan 20353.
Det har på nationell nivå skett en minskning av utsläpp med 27 procent
mellan år 1990 och 20184. Minskningen kan förklaras av genomförda
åtgärder till exempel övergång till förnybar energi och energieffektivisering,
samt bränsleskifte inom industrin. De största bidragen till
utsläppsminskningarna kommer från uppvärmning av bostäder och lokaler
samt, under senare år, industrin.

1

Förklaring, EUs handel med utsläppsrätter
Från Sveriges integrerade nationella energi- och klimatplan. (2020.01.16).
3 Anderson. K. et al. (2020) A factor of two: how the mitigation plans of ‘climate
progressive’ nations fall far short of Paris-compliant pathways, Climate Policy.
4 Naturvårdsverket- så mår miljön. (2020-07-02.)
2
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För att nå riksdagens mål om ett klimatneutralt samhälle till år 2045 krävs
en omställning av hela samhället. Initiativet Fossilfritt Sverige har därför
stöttat ett flertal olika branscher att ta fram färdplaner för respektive bransch
och hur de ska bli fossilfria med stärkt konkurrenskraft som följd.

Agenda 2030
Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling antogs av FN:s
samtliga medlemsstater 2015. Syftet med målen är att de ska bygga vidare
på millennieutvecklingsmålen samt utgöra en arena för arbete med hållbar
utveckling. Målen är dessutom tänkta att ge alla människor mänskliga
rättigheter och att uppnå jämställdhet. Målen tar också hänsyn till och
försöker balansera de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den
ekonomiska, sociala och miljömässiga. De globala målen är odelbara och
integrerade och balanserar den ekonomiska, sociala och miljömässiga
hållbarheten.
Energi- och klimatprogrammet för Örebro län samspelar direkt med fem av
hållbarhetsmålen; Hållbar energi för alla (Mål 7), Hållbar industri,
innovationer och infrastruktur (Mål 9), Hållbara städer och samhällen (Mål
11), Hållbar konsumtion och produktion (Mål 12) samt Bekämpa
klimatförändringarna (Mål 13). Men kopplingar finns även till de övriga
målen i Agenda 2030.
Länsstyrelsen i Örebro län har genomfört en nulägesanalys av Agenda 2030
i Örebro län5. Av nulägesanalysen framkom att Örebro län liksom övriga
Sverige har utmaningar bland annat i att säkerställa en hållbar konsumtion
och produktion, och att bekämpa klimatförändringarna. Denna bedömning
grundar sig i tillgängliga indikatorer.
Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska
dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Fokusområden för det
regionala miljöarbetet 2021 - 2025 är följande i Örebro län:

5

https://www.lansstyrelsen.se/orebro/tjanster/publikationer/2019/nulagesanalys-av-agenda2030-i-orebro-lan.html
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•
•
•
•
•
•

Klimat
Biologisk mångfald
Giftfri vardag
Vatten
Hållbar samhällsplanering
Hållbar resursanvändning

Örebro läns energi- och klimatprogram spelar in direkt i klimat, hållbar
samhällsplanering och hållbar resursanvändning.

1.2 Örebro läns nuläge
Länets territoriella utsläpp av växthusgaser 2018 var drygt 1,3 miljoner ton
CO2-ekvivalenter, varav en dryg tredjedel kom från inrikes transporter.
Därefter kommer en kvartett på ungefär en tiondel (jordbruk, avfall
inklusive avlopp, industri samt el och fjärrvärme i den ordningen). Se figur
2.
Örebro läns klimatutsläpp minskar6. Men trots att växthusgaserna minskat i
Örebro län, och i riket, så har inte utvecklingen varit i en tillräcklig takt för
att nå de nationella klimatmålen.
I statistiken till EKP är sektorer som handlar med utsläppsrätter med. Det
gäller exempelvis värmeverk och energitunga industrier. Det är de
territoriella utsläppen som visas, det vill säga de som uppstår i verksamhet
som utförs i länet. Statistik som beräknas på det sättet visar hur de
geografiska utsläppen utvecklas över tid. Territoriella utsläpp är del av
Sveriges officiella statistik. Statistiken används för att följa upp klimatmålen
som satts upp inom FN, EU och nationellt för Sverige, samt för regional
uppföljning av Örebro läns energi- och klimatmål.
Till de konsumtionsbaserade utsläppen räknas en produkts alla utsläpp, som
skett i alla tidigare led innan den konsumeras, oavsett var dessa utsläpp sker.
Det går än så länge endast att mäta de konsumtionsbaserade utsläppen på
nationell nivå. Figur 1 visar de nationella förhållanden av Sveriges utsläpp
som sker både i Sverige och utomlands. Detta motsvarar förmodligen även
hur det ser ut i vårt län.

6

Länsstyrelsens uppföljning av länets miljömål, RUS?
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Fig. 1. Flödesdiagram över Sveriges utsläpp av växthusgaser år 2017, som visar
de utsläpp som sker i Sverige (i rött) och utomlands (i blått) samt om utsläppen
används till export eller inhemsk konsumtion. Residensjustering avser bunkring av
drivmedel för internationell sjöfart och flyg. Anledningen till att hushållens
konsumtion har en kraftig röd stapel för transporterna beror på att tjockolja
raffineras i Lysekil till drivmedel. Källa: Naturvårdsverket och SCB, 2019.

För att ge en övergripande bild av energi- och klimatläget i Örebro län
presenteras nuläget för de tre övergripande målen i graferna som följer.
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Fig. 2. Totala utsläpp av växthusgaser i Örebro län. Figuren visar de olika
utsläppskategorierna var för sig. Ingen kurva visar de sammanlagda totala
utsläppen. De totala utsläppen låg 1990 på 2,28 miljoner ton CO2-ekvivalenter och
2018 på 1,35 miljoner ton C02-ekvivalenter.
Uppifrån och ned (2018) Transporter, jordbruk, avfall (inkl avlopp), industrier
(energi och processer), el och fjärrvärme, arbetsmaskiner, produktanvändning
(inkl lösningsmedel), egen uppvärmning av bostäder och lokaler. Källa: SMED

Fig. 3. Motsvarande diagram för de nationella utsläppen. Där är transporter och
industri ungefär lika stora, sedan kommer el och fjärrvärme på samma nivå som
jordbruk och den röda linjen för avfall ligger näst lägst.

De områden som står för i princip hela minskningen av växthusgasutsläpp
sedan 1990 i länet är egen uppvärmning, el och fjärrvärme samt industrier.
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Figur 6 visar länets växthusgasutsläpp med början 2005, som är basåret i
vårt energi- och klimatprogram.

Slutlig energianvändning
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Förnybar energi

Icke förnybar energi

Fig. 4. Andel förnybar respektive icke förnybar energi av energianvändningen i
Örebro län. Källa: SCB

Inom detta område har många åtgärder genomförts, som exempelvis en
utfasning av gamla oljepannor, fjärrvärmen har en hög och ökande andel
förnybar energi, och produktion av förnybar el ökar. Men trots detta har
andelen förnybar energi endast ökat med sju procentenheter sedan 2005.
Andelen förnybar energi har sedan 2012 varit stabil på ungefär samma nivå
kring 58–60 procent. För att nu komma vidare och nå en högre andel
förnybart måste ytterligare satsningar göras.
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Energianvändning per BRP
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Fig. 5. Normalårskorrigerad energianvändning per BRP i 2010 års fasta värden
(Mwh/mnkr) Markeringarna vid årtalen visar att siffrorna har korrigerats (2016)
eller är preliminära (2017).

Energieffektivisering är ett verktyg för att nå våra mål, det leder förutom till
mindre energiåtgång även till effektivare resursanvändning och lägre
utsläpp av växthusgaser. lägre utsläpp av växthusgaser. Vid en
effektivisering kan ett företags konkurrenskraft öka och kostnader för
företagets energi minska. Att informera och stötta i arbetet för
energieffektivisering hos företag och industrier är därför av hög vikt.
Ur klimatsynpunkt är det särskilt angeläget att effektivisera elanvändningen
och att kapa effekttoppar. Att minska trycket på elen när den används som
mest och kunna sprida ut användningen över dygnet ger ett lägre
effektbehov, och större möjlighet att klara energibehovet med förnybar el.

Regionala förutsättningar
Örebro län består av tolv kommuner. De mindre kommunerna har
kommunala samarbeten som i olika utsträckning rör frågor om
avfallshantering, miljötillsyn och samhällsbyggnadsfrågor. Ett samarbete
gör det lättare att arbeta med dessa frågor istället för att varje kommun
skulle bedriva arbetet i egen regi. Man samarbetar också i avfallsnätverk
och upphandlingsfrågor över hela länet.
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Det finns flera kommunala energibolag (Degerfors energi, Karlskoga energi
och miljö, Laxå energi, Linde energi), men även några privata (Lekebergs
bioenergi, Pålsboda bioenergi och Vretstorp bioenergi) som tillhandahåller
fjärrvärme. Det stora fjärrvärmenätet (Hök-nätet) i Hallsberg, Kumla och
Örebro ägs av EON.
Örebro län har ett geografiskt läge i landet och i Skandinavien som gör att
det är väl lämpat som logistikcentrum. Ett antal stora företag har sina
centrallager här. Det innebär även att utsläppen från godstransporter är
högre i länet än de skulle vara om transporterna var färre. Det pågår i länet
ett brett arbete för att skapa en grön logistikregion.
Näringslivet i länet är lönsamt och tillväxten ligger i nivå med övriga riket.
I Örebro län finns en bredd av industriföretag, från internationella
utlandsägda stora industriföretag, underleverantörer till fordonsindustrin och
tunga fordon, gruv- och verkstadsindustri till företag inom bearbetning,
processindustri och automation/robotik. Industrinära tjänsteföretag finns
också i vårt län, liksom strategiskt viktiga industriella aktörer inom
försvarsindustrin.
Genom Klimatklivet har flera industrier och företag kunnat
energikonvertera produktionen, och i samband med det gör man ofta en
energieffektivisering av systemen.
En beskrivning av jordbruket, skogsbruket och livsmedelsindustrin kommer.
Länets innovationsstrategi lyfter två områden:
•
•

Livsmedel i skärningen mellan hållbarhet, hälsa, miljö och måltid.
Autonoma digitaliserade och intelligenta produktionssystem.

Det finns stor potential för tillväxt inom den biobaserade och cirkulära
ekonomin.
En utmaning som behöver mötas både på regional och nationell nivå är en
stabil elförsörjning och en tillräcklig kapacitet i elnätet. Hur möter vi den
allt större efterfrågan på tillgång till el, både inom exempelvis transporter
och industri, samtidigt som en större andel av elproduktionen sker från
förnybara, väderberoende kraftslag? Enligt rapporten Kraftförsörjning inom
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östra Mellansverige7 ser vi idag inte problem med kapacitetsbrist i länet. För
att behålla en god kraftförsörjning även framgent behövs samverkan och
samordning, exempelvis mellan nätutveckling och fysisk planering. Det
finns också goda möjligheter att nyttja innovationer på energiområdet för ett
mer flexibelt och robust elnät. Här är Örebro län långt fram exempelvis när
det kommer till byggnader för att balansera elnätet, smarta elnät och
framtida kraftförsörjning.
Avfallshanteringens utsläpp utgör en större andel av de totala utsläppen i
länet än nationellt, men här kan lokaliseringen av flera nationella
avfallsanläggningar i länet spela roll. Att en anläggning tar emot en stor
mängd avfall kan minska utsläppen totalt för den kategorin, men i länet eller
kommunen där anläggningen finns blir utsläppen högre.

7

Utgiven av Region Stockholm, TRN 2019-0170.
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2. Vision och mål för Örebro län
Energi- och klimatprogrammets övergripande mål presenteras här
tillsammans med en nulägesbeskrivning av energi- och klimatläget i
Örebro län samt regionala förutsättningar.

2.1 Vision
I Örebro län tar vi vårt ansvar för att minska klimatutsläppen och att
använda resurser på ett hållbart sätt. Energin som används är förnybar,
energianvändningen är effektiv och nettoutsläppen av växthusgaser går mot
noll

2.2 Övergripande mål
1. Utsläppen av växthusgaser i Örebro län ska år 2030 vara 60 procent
lägre än 2005 års nivåer. Delmål 2025: En minskning med 50 procent.
2. Energianvändningen i Örebro län ska år 2030 bestå av minst 80 procent
förnybar energi. Delmål 2025: minst 75 procent förnybar energi.
3. Energianvändningen i Örebro län ska år 2030 vara 50 procent
effektivare jämfört med 2005. Delmål 2025: En minskning med 45
procent.
De tre målen ska gemensamt leda till ett klimatneutralt och resurseffektivt
län utan nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Detta motsvarar även det
nationella målet.
Graferna nedan visar utvecklingen för de tre övergripande målen, samt
målnivån till år 2030.
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Fig. 6. Totala utsläpp av växthusgaser i Örebro län 2005 – 2017. Den översta
linjen visar totala utsläppen. Svart streckad linje visar mål för 2030.
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Fig. 7. Fördelning förnybar/icke förnybar energi i slutlig användning. Svart
streckad linje visar mål för 2030.
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Fig 8. Energianvändning per BRP. Svart streckad linje visar mål för 2030.

2.3 Vägar framåt för att nå klimatmålen
För att nå klimatmålen krävs en bred ansats, många insatser och områden
går i varandra. De olika förutsättningar vi listar här kan ha påverkan på
många olika insatsområden och på ett flertal nivåer och verksamheter.

Livsvillkor, livsstil och beteende
Naturens resurser används i en ohållbar takt, och fossila bränslen är en
ändlig resurs som förr eller senare kommer ta slut. Det är ett faktum att vi
står inför en omställning, från en fossilbaserad till fossilfri ekonomi.
Omställningen involverar alla i samhället, politiken och näringslivet såväl
som individer och människors livsstil. Ett sätt att se på omställningen är som
en chans att tänka om, vilket kan ha synergieffekter med andra
samhällsutmaningar.
Människors hälsa är starkt kopplad till livsvillkor och beteenden. I Örebro
län är den självskattade hälsan generellt god men det finns stora skillnader
mellan olika grupper. I Örebro län ser vi också stora skillnader i livsvillkor
och levnadsvanor mellan olika kommuner och bostadsområden. Insatser
inom energi och klimat måste därmed verka och riktas på olika sätt för olika
grupper för att ta hänsyn till skillnader i livsvillkor och förutsättningar.
De som är unga idag är de som kommer att leva i vårt framtida samhälle.
Närmare 4/5 av eleverna i skolår 2 på gymnasiet ser ganska eller mycket
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ljust på framtiden för sin personliga del, medan ungefär 1/4 ser ganska eller
mycket ljust på framtiden för världen i stort8. Miljön och klimatet är det som
lyfts fram som de viktigaste framtidsfrågorna för världen i stort. Att lösa
dessa problem skulle alltså ge större framtidstro för ungdomarna.
Genom att rusta barn och unga för framtiden och lägga grunden för goda
livsvillkor och levnadsvanor samt jämlik och jämställd hälsa kan vi bygga
ett mer hållbart, resilient och hälsosamt samhälle.
Trenderna pekar på att vi i det nya samhället efter klimatomställningen
kommer att ha en annan livsstil, men också annan syn på livskvalitet och
nya rådande normer. För att skapa en jämn övergång till detta samhälle
behövs redan idag utveckling, förändrade attityder och förändrade
handlingsmönster. Det som idag betraktas som livskvalitet utifrån dagens
ohållbara konsumtion och livsstil måste ersättas med andra värden. Här kan
länets kulturliv spela en viktig roll genom att erbjuda sådana värden och en
alternativ, mer hållbar ”konsumtion”.

Samhällsplanering
Samhällsplanering handlar i vid bemärkelse om hur vi ska planera, det vill
säga utveckla och bevara, samhället långsiktigt hållbart. I planeringen är
samspelet mellan bebyggelse, infrastrukturer, transporter och
energilösningar en viktig förutsättning för att skapa långsiktigt hållbara
regioner och städer. Den fysiska planeringen har en lång tidshorisont och
dess utformning kommer vara styrande i många år framöver. Det är därmed
nödvändigt att ta hänsyn till både nuvarande och långsiktig
klimatomställning i planeringen.
Hållbar samhällsutveckling omfattar bland annat hållbar planering av
bostäder och lokaler, elnät, vägar, offentliga platser, transporter, återvinning
och säkrare kemikaliehantering. Men också bevarande av natur- och
kulturvärden, möjlighet till livsmedelsproduktion, klimatanpassning och
samhällsskydd.
Samhället är i ständig förändring och nya former för att organisera och
planera samhället och ekonomin utvecklas. Där finns inspiration och

8

Liv och hälsa ung 2020
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vägledning från forskningen. Genom att arbeta med scenarier finns
möjlighet att diskutera och analysera framtiden och vad det innebär för
dagens planering.
Det FORMAS-finansierade forskningsprogrammet ”Bortom BNP-tillväxt:
Scenarier för hållbart samhällsbyggande” visar att det finns möjlighet att gå
mot hållbar utveckling och bibehållet eller ökat välbefinnande. Samtidigt
behövs ett skifte i värderingar och styrning som driver utvecklingen.
Samhällsplanering på lokal och regional nivå är ett grundvillkor för många
insatser inom både minskad klimatpåverkan och klimatanpassning. Om
transporter och resor ska bli mer hållbara och effektiva, om restvärme ska
tillvaratas och om produktionen av förnybar energi ska öka, måste
samhällsplaneringen bidra med goda förutsättningar. Samhällsplaneringen
kan synliggöra resursflöden såväl som behov och synergier sett till
energinäten. En statlig, regional och kommunal samverkan och samordning
kring fysisk planering och tekniska system är viktig för att skapa hållbara
gemensamma lösningar i klimat- och energifrågor. Exempelvis kring system
för energiförsörjning, vatten- och avlopp, avfall och transporter.
Genom att i fysisk planering analysera och planera utifrån behoven i olika
delar av länet är det möjligt att skapa förutsättningar för människor att bo
och verka i hela länet. Detta kan förenkla en hållbar livsstil, öka
attraktionskraft samt locka kompetens till verksamheter för att arbeta inom
energi och klimat.
Det finns flera mer specifika möjligheter till energi- och klimatåtgärder
inom fysisk planering, vilket också specificeras för respektive insatsområde
senare i programmet. Vid framtagandet av för området relevanta regionala
kunskaps- och planeringsunderlag samt kommunala visioner, strategier och
översiktsplaner, behöver frågor som rör klimat och energi adresseras och
diskuteras i ett tidigt skede mellan berörda aktörer. Mål, åtgärder och
markanspråk kan konkretiseras för att sedan realiseras i samhällsbyggandet.
I dessa processer görs avvägningar och prioriteringar mellan olika intressen
och hänsyn kan tas till skilda behov och krav. I den kommunala
översiktsplanen ska alltid konsekvenserna av föreslagen markanvändning
utredas, vilket gynnar långsiktigt hållbara lösningar.
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Innovationer och digitalisering
En allt snabbare utveckling i vår omvärld kräver god förmåga till innovation
och förnyelse. För att kunna klara den omställning som vi står inför behöver
vi stötta utvecklingen av innovationer och nya lösningar. Nya affärsidéer
kan skapas genom att hitta lösningar på klimatutmaningar. I omställningen
finns också möjlighet att skapa nya affärsmodeller och vinster på nya sätt.
Förutom att förekomma framtida krav inom energi och miljö kan företag
hitta nya sätt att stärka sin konkurrenskraft med gröna innovationer.
För att ta tillvara på entreprenörskap och nya idéer behöver länet starka
innovativa miljöer, offentliga och privata, där forskning och goda idéer ges
kraft att växa till livskraftiga företag. Dessutom behövs testmiljöer och
stöttning för att pröva idéer i verkligheten, och kommersialisera och
implementera lösningarna. Innovation är viktigt, men det är inte
innovationen i sig som är självuppfyllande för energi- och
klimatomställningen utan vad den bidrar till. Här ska nyttan för invånare
och samhället vara i fokus.
Digitalisering leder i sig självt inte till minskade klimatutsläpp, utan det
handlar om hur den digitala tekniken används, men även hur utrustning
tillverkas och i vilken takt den byts ut. Digital teknik kan stimulera en
övergång till mindre resursintensiva produkter och tjänster. Studier som
fokuserar på optimering av nuvarande system visar att digitala lösningar kan
bidra till en cirka 20-procentig minskning av de globala utsläppen9.
Möjligheten till utsläppsminskningar är dock betydligt större om vi även
inkluderar digitaliseringens transformativa effekt som kan bidra till att fylla
samhällets behov på helt nya sätt.

Upphandling
Offentliga organisationer förväntas gå före och upphandling är ett viktigt
instrument för att påverka branschen och uppnå miljömål. Miljö- och
energikrav bör ges betydelse vid en upphandling, och viktas mot pris där det
är möjligt och relevant. Under avtalsperioden måste kraven i upphandlingen
följas upp, så att de miljökrav som ställdes i upphandlingen också efterlevs.
Svag eller utebliven uppföljning av miljökrav kan leda till en ojämlik

9

Digitaliseringskonsultbranschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft.
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konkurrens för aktörer med högre ambition inom hållbarhet. Det kan också
motverka långsiktig hållbar utveckling och investeringar.

2.4 Omställningens möjligheter
Utgångspunkten för energi- och klimatprogrammet är det internationella
klimatmålet om att jordens medeltemperatur ska hållas väl under två grader
med en och en halv grad som målsättning, och det nationella klimatmålet
om att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Det
kräver en omställning till både nya system i samhället och till nya hållbara
lösningar. Omställningen innebär även möjligheter och förbättringar inom
andra områden och arbetet är även kopplat till arbete med Agenda 2030 och
FN:s globala hållbarhetsmål.
Nedan listas några exempel:
Företagens konkurrenskraft ökar då
• kontinuerlig energi- och resurseffektivisering minskar kostnader
• företagen är förberedda inför nya upphandlingskrav och ökad
efterfrågan på hållbara produkter och tjänster lokalt, nationellt och
internationellt
• en tidig anpassning till klimatomställningen kan driva innovationer
och utveckling av nya produkter och tjänster
• en cirkulär ekonomi leder till nya affärsmodeller där restprodukter
inte längre är avfall utan nya råvaror och samarbeten kan etableras
Den regionala arbetsmarknaden och arbetsmiljön förbättras då
• företagens konkurrenskraft ökar
• regional produktion av biobränslen ökar
• reparation och återbruk breddar och regionaliserar arbetsmarknaden
Människors hälsa förbättras då
• den regionala arbetsmarknaden breddas och förbättras
• minskade transporter, nya resmönster och nya fordon med förnybara
bränslen ger bättre luftkvalitet och minskat trafikbuller
• cykel, gång och resor via kollektivtrafiken ersätter bilresor
• ökad mängd grönska i städer
Den nationella säkerheten förbättras då
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•
•

inhemsk produktion av biobränslen och livsmedel minskar behovet
av importerad fossil energi och livsmedel
förnybar el kan produceras lokalt och minskar sårbarheten i systemet

Offentlig verksamhet stärks då
• näringslivets konkurrenskraft ökar, vilket ger ökade skatteintäkter
• arbetsmarknaden stärks, vilket minskar behovet av sociala skyddsnät
• bättre hälsa hos befolkningen minskar kostnader och behov av
sjukvård
Miljön förbättras ur andra avseenden då
• minskade transporter, nya resmönster och nya fordon med förnybara
bränslen ger färre utsläpp
• inhemsk produktion minskar transportbehovet
• energi- och resurseffektiva cirkulära system minskar slöseriet med
naturresurser
• minskad användning av plaster minskar spridning av mikroplaster
och utsläppen av växthusgaser från plast tillverkad av fossila källor
• ökad biologisk mångfald genom minskade utsläpp, ökad mängd
grönstrukturer och hållbara kretslopp.
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3. Insatsområden
För att uppnå energi- och klimatprogrammets vision och långsiktiga
mål har fem insatsområden identifierats.

Insatsområdena har identifierats utifrån möjligheter att skapa samarbete och
samverkan mellan regionala aktörer. Det är områden där det finns regional
och lokal rådighet och områden där insatser kan ha stor effekt för att minska
länets klimatpåverkan. De fem insatsområdena är:
•
•
•
•
•

Fossilfria resor och transporter
Ett robust och förnybart energisystem
Företagens hållbarhet
Effektiva och fossilfria byggnader
Hållbar produktion och konsumtion

Områdena överlappar varandra och många utmaningar och insatser sker i
kombination mellan de olika områdena, och denna symbios ökar allt mer.
Behovet av samsyn och samordning är stort och de olika insatsområdena går
att arbeta med utifrån både olika perspektiv och verksamheter.
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3.1 Fossilfria resor och transporter
Transporter och resor står idag för en stor del av länets utsläpp av
växthusgaser och energianvändning. En omställning krävs både
gällande vilka fordon och drivmedel som används samt av våra
resvanor.

Mål
1. År 2030 är transporterna i Örebro län fossiloberoende10.
2. Andelen förnybara drivmedel i Örebro län ökar.
3. Andelen hållbara resor ökar i länet11.

Resors och transporters omställning
Utsläpp från inrikes resor och transporter står för 39 procent, arbetsmaskiner
räknas för sig och står för 8 procent12 av Örebro läns klimatpåverkande
utsläpp13. Det nationella målet är att minska utsläppen från resor och
transporter med 70 procent till 2030 jämfört med år 2010. För att nå målet
till 2030 måste utsläppen minska med åtta procent varje år14. 2018 var
minskningen i Örebro län ungefär tre procent.
För att Örebro län ska nå 2030-målet behöver vi göra flera förändringar där
den egna bilen har en minskad roll som transportmedel, och tillgängligheten
i större grad löses genom effektiv kollektivtrafik samt förbättrade
möjligheter att gå och cykla. Vi kommer att behöva ställa om till
energieffektivare fordon och förnybara drivmedel, där många olika
förnybara drivmedel behövs i omställningen.

10 Målet innebär minska klimatpåverkan från inrikes transporter med 70 % till år 2030
jämfört med år 2010. Klimatpåverkan från inrikes flygresor räknas ej med eftersom dessa
ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter.
11 Andelen resor som görs via gång, cykel eller med kollektivtrafik ökar.
12 I beräkningarna ingår alla undersektorer under Transporter utom internationella flyg samt
Arbetsmaskiners alla underkategorier.
13 Regional utveckling och samverkan i miljömålssystem (2019) RUS emissionsdatabas.
Utsläpp av växthusgaser i Örebro län 2017. Citerad: 2020-05-20. Tillgänglig från:
http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-data/Pages/default.aspx.
14 Trafikverket (2020) PM: Biodrivmedel och energieffektiva fordon minskade utsläppen
2019 - men takten behöver öka för att nå 2030-målet.
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Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län antog år 2020
”Handlingsplan för hållbara resor och transporter i Örebro län” som
presenterar en åtgärdslista och drivmedelsprioritering för länet. För att klara
omställningen enligt uppställda mål måste handlingsplanen följas.
Drivmedelsprioriteringen är:
1.
2.
3.
4.

Biogas, el och vätgas
Etanol
Biodiesel
Fossila drivmedel med låginblandning av förnybara drivmedel

För att fler personer ska kunna leva hållbart i våra städer och samhällen
krävs det också att det finns en infrastruktur och en samhällsplanering som
möjliggör detta. I och med att förutsättningarna skiljer sig mellan olika
platser och för olika grupper av människor måste det också finnas olika
lösningar som på olika sätt ger möjlighet till hållbara och fossilfria
transporter.
Upphandling
När miljö- och energikrav ställs vid upphandling kan hållbara och
klimateffektiva lösningar, produkter och tjänster gynnas. Gemensamma
kravprofiler kan utarbetas och innovationsupphandlingar kan användas för
att förändra produktutvecklingen. Det kan till exempel innebära nya
koldioxidsnåla lösningar för transporter.
För att gynna en omställning inom transportsektorn bör längre
upphandlingsperioder användas, samt stegvis ökande krav under
upphandlingsperioden. Det kan då möjliggöra nya inköp för företag där nya
fossilfria och energieffektiva transportmedel kan främjas.

Transportsektorns klimatpåverkan
Utsläppen av växthusgaser från transportsektorn kommer till största delen
från vägtrafiken, och på vägarna är det personbilar och tunga lastbilar som
ger upphov till de stora utsläppen.
Utsläppen från personbilarna beror på tre faktorer: hur bränsleslukande
bilarna är, hur stor andel av bränslet som är förnybart, och hur långa
sträckor bilarna körs. Detta motsvarar de tre benen i omställningen av
transportsektorn: bilen, bränslet och beteendet.
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Utvecklingen går mot energieffektivare fordon och ökad andel förnybara
bränslen samtidigt som trafiken ökar och därmed genererar nya utsläpp.
Av de drivmedel som levereras till transporter inom Örebro län är andelen
förnybara drivmedel idag 25 procent. Ungefär hälften av de förnybara
drivmedel som levereras i Örebro län är låginblandad i bensin och diesel,
det vill säga tankas som vanligt i konventionella bensin- och dieselfordon.
För att nå målet till 2030 om minskade utsläpp i transportsektorn behöver
trafikarbetet med energiintensiva och utsläppstunga trafikslag som
personbil, lastbil och flyg minska. Detta kan ske med en överflyttning till
mer energieffektiva färdmedel och trafikslag, samt genom att transporter
effektiviseras, kortas eller ersätts helt. Fordons- och transportbranschen har
tagit flera steg mot fossilfria resor, men mätningar visar att minskningen av
utsläpp från fordon måste gå snabbare.
Persontransporter
Persontransporter genererade 2018 utsläpp på drygt 315 000 ton
växthusgaser i Örebro län. Det innebär en minskning med 19 procent sedan
2010. Våra val av färdmedel ger en stor skillnad i klimatpåverkan.
Den senaste resvaneundersökningen som genomfördes i länet var 2017. Den
visade då att andelen resor som skedde i Örebro län med kollektivtrafik,
cykel eller gång var 20 procent. En ny resvaneundersökning pågår under
2020.
Godstransporter
Örebro län är ett nav för Sveriges transportnäring, och allt fler investerar i
länet för transporter och logistik. Därför behöver vi vara en förebild när det
gäller att nå klimatmålen för transportsektorn.
Åkerinäringen lyfter att lösningen är större andel biobränsle för att klara
målen till 2030. På längre sikt är även ett komplement av el och
digitalisering en del av lösningen.
Godstransporter kan effektiviseras genom högre fyllnads- eller
beläggningsgrad. Genom att arbeta med samordning och returtransporter är
det också möjligt att minska antalet onödiga transporter. Klimatpåverkan
från transporter kan minska genom flytt av godstransporter från väg till
järnväg där infrastruktur finns tillgänglig.
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Arbetsmaskiner
Arbetsmaskiner står idag för 8 procent av Örebro läns klimatpåverkande
utsläpp15. Arbetsmaskiner kan drivas både med el och olika biodrivmedel,
och valet beror ofta på hur maskinen ska användas.
För större arbetsmaskiner finns det dock få förnybara alternativ att välja
mellan i dagsläget, men utveckling pågår. För att även dessa ska kunna
köras på förnybara drivmedel behöver prioriteringar göras i upphandlingar
så att förnybara volymer av det/de drivmedel som passar för större
arbetsmaskiner finns tillgängliga.

Förslag till insatser
1. Arbeta konsekvent och långsiktigt med beteendepåverkan för att öka
andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång.
2. Använd fysisk planering för att främja resande via cykel, gång och
kollektivtrafik.
3. Planera för och prioritera fler och säkra cykel- och gångbanor,
exempelvis genom utbyggnad av gång- och cykelvägnätet, förbättrat
underhåll, fysiska åtgärder som förbättrar befintlig infrastruktur, bra
cykelparkeringar och cykelpooler i anslutning till kollektivtrafik och
arbetsplatser.
4. Planera för hållbar pendling och underlätta för smart mobilitet där olika
transportsätt kan kombineras.
5. Lokalisera bebyggelse i lämpliga och strategiska lägen för minskad
gods- och personbilstrafik.
6. Främja ökad tillgänglighet till, och användningen av, förnybara
drivmedel och laddpunkter. Öka efterfrågan på förnybara drivmedel
genom att ställa krav på förnybara drivmedel i upphandlingar.
7. Samarbeta med logistiksektorn och universitetet i länet för att främja
utveckling av hållbara logistiktjänster och godstransporter, inklusive
effektivisering och beteendeförändringar för minskad
bränsleanvändning.

15

Regional utveckling och samverkan i miljömålssystem (2019) RUS emissionsdatabas.
Utsläpp av växthusgaser i Örebro län 2017. Citerad: 2020-05-20. Tillgänglig från:
http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-data/Pages/default.aspx.

29

8. Arbeta för en länsövergripande överenskommelse mellan offentliga
aktörer om att upphandla och använda förnybara drivmedel samt
infrastruktur för dem. En gemensam strategisk överenskommelse skapar
även en tydlighet och förutsägbarhet för näringslivet.
9. Följ drivmedelsprioritering enligt ”Handlingsplan för hållbara resor och
transporter i Örebro län”.
10. Utbilda i, och underlätta att, ställa krav i offentliga upphandlingar på
förnybara drivmedel.
11. Arbeta med att göra upphandlingar hållbara genom exempelvis nätverk,
tidiga dialoger, funktionsupphandlingar och uppföljning av
upphandlingen under hela perioden.
12. Arbeta för att organiskt avfall samlas in och kan används till produktion
av biodrivmedel.
13. Arbeta för införande av fossiloberoende arbetsmaskiner
14. Etablera forsknings- och innovationsmiljöer och plattformar för att
skapa, testa och implementera innovationer för smarta och hållbara
städer.
15. Bidra till att energi- och klimatperspektivet stärks i kommunernas
översiktsplanering.
16. Bevaka hållbarhetsmärkning för godstransporter och e-handel.
17. Transporteffektivisera organisationen genom att anta fordon- och
resepolicy, samt främja resfria möten och flexibla arbetssätt där det är
möjligt.
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3.2 Robust och förnybart energisystem
Ett robust och förnybart energisystem - ett flexibelt energisystem som
klarar en ökad efterfrågan och där en stor produktion förnybar energi
kan integreras.

Mål
1.
2.
3.
4.

Ökad förnybar elproduktion i Örebro län.
År 2030 är den installerade solcellseffekten i Örebro län 250 MW16.
Den årliga biogasproduktionen i Örebro län ökar.
Aktuella planeringsunderlag för vindkraft finns i samtliga kommuner i
länet.

Områdets bidrag till klimatomställning
Andelen förnybar energi i Örebro län har sedan 2012 varit stabil på ungefär
samma nivå kring 60 procent. För att nu komma vidare och nå en högre
andel förnybart måste ytterligare satsningar göras. Eftersom Örebro län är
nettoimportör av el, alltså att det används mer el i Örebro län än vad som
produceras, finns goda förutsättningar att öka den förnybara elproduktionen
för att bidra till en högre andel förnybar energi i Sverige.
Enligt Energimyndigheten kan solel utgöra 5–10 procent av Sveriges
elbehov 2040. Örebro läns mål för installerad solcellseffekt till år 2030
motsvarar en årlig solelproduktion på 5 procent av det prognosticerade
elbehovet.
För att främja en utbyggnad av vindkraften behövs uppdaterade
planeringsdokument. Även biobränslen kan ge ett viktigt bidrag till lokal,
förnybar energiproduktion i länet, både till uppvärmning och till drivmedel i
transportsektorn.
Förnybar energi kan också bidra till fler hållbarhetsmål än minskad
klimatpåverkan. Solceller som en småskalig, distribuerad produktion kan
ses som mer demokratisk och ger också bättre energisäkerhet än centrala
kraftverk. Samtidigt har förnybar energi ofta en hög investeringskostnad och
det kan också vara svårare för vissa att nyttja, exempelvis för den som inte
äger takytor att skaffa solceller. För olika grupper av människor finns

16

Installerad solcellseffekt i Örebro län 2020 är 18 MW.
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därmed skillnader i förutsättningar till förnybar energiproduktion, både
mellan grupper socioekonomiskt eller geografiskt och mellan kvinnor och
män. Genom att arbeta med affärsmodeller, såsom leasing, andelsägande
eller avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst, är det möjligt för fler att få
tillgång till förnybar energiproduktion. Här krävs alltså insatser för att fler
ska kunna använda förnybar energi och nyttja möjligheten till
energieffektivisering.

Energisystemets omställning
Energisystemet står inför en omställning. Produktionsmönster förändras i
och med en större andel förnybar elproduktion, men också för att
användningen förskjuts genom elektrifiering av industrin och transporter.
Digitalisering är en utmaning, men också en möjlighet för en smartare och
effektivare användning av energisystemet. Slutanvändare för energi blir mer
aktiva, exempelvis pratas det om prosumenter som både producerar och
konsumerar energi. Förutom att energin används effektivare kan den också
återvinnas, exempelvis tillvaratagande av restvärme – i egen eller någon
annans verksamhet. Med allt mer som är uppkopplat och sammankopplat
finns också en allt större vikt att arbeta med ett systemperspektiv där
energiflöden av el, värme och bränslen kan växelverka med varandra.
Ett orosmoment på flera håll i Sverige är elkraftförsörjningen. Elnätet har en
begränsad kapacitet för överföring, där elektrifieringen av industrin och
transportsektorn, etablering av stora effektanvändare såsom serverhallar och
en större andel variabel elproduktion ställer nya krav på elnäten som på
vissa platser har blivit svårt att möta. Enligt rapporten Kraftförsörjning i
östra Mellansverige är kraftförsörjningen idag god i Örebro län. Lokalt kan
det uppstå brister, och frågan måste hållas aktiv i samhällsplaneringen för
att problem inte ska uppstå.
Fossilfritt Sverige, regeringens initiativ för att driva på klimatomställningen,
har fått i uppdrag att införa en svensk vätgas- och ammoniakstrategi.
Strategin ska presenteras för regeringen våren 2021.

Bättre hänsyn till målkonflikter
När infrastruktur ska passas in i den rådande miljön finns avvägningar som
behöver göras. Exempelvis behöver hänsyn tas till natur- och kulturvärden
när förnybar energi produceras på allt fler platser. Här är
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samhällsplaneringen viktig då det finns möjlighet att på förhand ta fram
förslag på lämpliga placeringar för solparker och vindkraftverk.
Solcellsanläggningar installeras ofta på befintliga byggnader, där det behövs
hänsyn till samexistens med kulturvärden och varsamhetskrav.
Teknikutveckling kan vara en möjlighet, såsom byggnadsintegrerade
paneler eller solpaneler som efterliknar traditionellt byggmaterial. Även så
kallad repowering av vindkraft där befintliga vindkraftverk ersätts med
större och effektivare verk.

Utveckling och implementering av innovationer
Energibranschen är ett område där innovationer har exploderat. Digitala
funktioner, kraftelektronik, materialforskning och artificiell intelligens
erbjuder lösningar på många problem. Det finns solcellsmaterial som kan
integreras i andra produkter och smarta komponenter som kan mäta och
styra produktion och konsumtion. Elfordon kan kopplas upp och balansera
elnätet med sin lagringskapacitet, så kallad V2G (vehicle to grid). En viktig
del för innovationer är att dessa kan testas och, om de fungerar,
implementeras brett i samhället. Inte förrän då kan de bidra till en verklig
skillnad för systemnytta och minskad klimatpåverkan.
Innovationer och teknikutveckling inom klimatområdet är viktigt, men för
att bidra till klimatomställningen måste de även implementeras och
användas brett i samhället. Därför måste fokus även ligga på att verka för att
sprida och implementera de innovationer och teknik som fungerar redan
idag.

Robusthet, flexibilitet och resiliens
Ett energisystem med god kraftförsörjning och robusthet kan se ut på många
sätt. Utifrån rådande trender ser vi en större andel variabel elproduktion och
en användning som med digitaliseringens hjälp kan anpassas i större
utsträckning efter produktionen. Energisystemet vi är på väg mot är robust
genom att vara mer flexibelt. Redan idag finns tekniken som möjliggör
kunder att vara aktiva och stötta elnätet med flexibilitet, lagringskapacitet
och smart styrning, och allt fler lösningar uppstår genom nya innovationer.
Smart styrning och att minska effekttoppar blir vanligare både på el- och
värmesidan.
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Ett mer flexibelt energisystem kan vara mer resilient, vilket betyder att det
inte är lika känsligt för störningar och förändringar. Med en lokal
elproduktion och smarta elnät kan byggnader, stadsdelar eller hela städer
kanske i framtiden stundvis koppla bort sig från det övriga elnätet och klara
sig själv (så kallad ö-drift). Det kan också vara möjligt med den smarta
styrningen att på lokal nivå stötta upp elnätet så att det klarar en störning
och att det går att undvika strömavbrott. Lokal elproduktion ger dessutom
minskade förluster i elnätet.
När det gäller bränslen ger en lokal produktion av exempelvis biogas bättre
förutsättningar vid eventuella geopolitiska konflikter som drabbar
oljemarknaden (jämför 70-talets oljekriser). På så vis kan det smarta,
flexibla elnätet och en energiförsörjning med mer lokal produktion ge en
ökad beredskap och behålla sin robusthet även i krissituationer.
Vätgas är ett effektivt sätt att lagra el vid överskott och kunna använda
antingen som el då behovet är större, eller som drivmedel. Som drivmedel
kan det användas både till arbetsmaskiner, personbilar, tung trafik, tåg och
båttrafik. Det kan också framställas direkt från förnybara elkällor som sol,
vind och vatten, eller naturgas/biogas alternativt att el används el från nätet.
Samma drivmedel kan alltså framställas utifrån de lokala förutsättningarna.
En del av de åtgärder som skulle kunna genomföras för att öka möjligheten
till en större andel förnybar energi blir inte av eftersom det finns en tvekan
om skatteregler och andra långsiktiga villkor. Detta är en fråga som behöver
diskuteras och lösas på nationell nivå, men som ger effekt på regional och
lokal nivå.

Förslag till insatser
1. Främja utbyggnad av solenergianläggningar, nyinstallation av förnybar
energi, effektiv energianvändning och helhetssyn inom energifrågor för
alla relevanta målgrupper, exempelvis genom kunskapshöjande insatser
och rådgivning.
2. Verka för samsyn, tydlighet och enkelhet kring kommunala riktlinjer för
bygglov för solcellsanläggningar, samt utveckla rutiner kring prövning
av markanläggningar.
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3. Verka för effektivare användning av energi och effekt, exempelvis
genom smart styrning och återanvändning av restenergi, inom
fastigheter och i industrin både på el- och värmesidan.
4. Arbeta för att uppnå en kostnads- och resurseffektiv utbyggnad av
förnybar energi såsom biobränslen, solceller och vindkraft, utifrån den
fysiska planeringen och elnätets begränsningar. Verka för en anpassad
och effektiv användning av vattenkraft och kraftvärme.
5. Ta fram relevanta planeringsdokument för solenergi, såsom solkartor,
solelstrategier och solbruksplaner.
6. Främja ökad utbyggnad och användning av förnybar energi genom att
skapa förutsättningar i den fysiska planeringen.
7. Underlätta samhällsbyggnadsprocessen genom att kartlägga och
synliggöra målkonflikter mellan förnybar energi och andra intressen,
såväl allmänna som enskilda.
8. Understöd forskning och utveckling av teknik/pilotprojekt för
energilagring, efterfrågeflexibilitet, vätgas och smart styrning samt dess
användningsområden såsom reservkraft, balanstjänster till elnätet och
minskade effekttoppar.
9. Verka för ett robust och förnybart el- och värmesystem med en god
kraftförsörjning. Detta kan göras genom att främja innovationer inom
ökad flexibilitet, samt genom samarbete, smart styrning och
energilagring. Samarbete bör ske mellan många olika aktörer, från
samhällsplanerare och forskare till företagare, energibolag,
fastighetsägare och slutkunder med flera.
10. Främja ökad lokal produktion och användning av biogas i Örebro län,
exempelvis genom anläggning av tankställen och att verka för bättre
förutsättningar och samverkansplattformar såväl som genom ökad
produktion och efterfrågan.
11. Anordna aktiviteter för att utveckla användningen av fjärrvärme,
närvärme och tillvaratagande av restvärme.
12. Arbeta för att vätgas- och ammoniakstrategin ska få genomslag i länet.
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3.3 Företagens hållbarhet
Mål
1. År 2030 har energiintensiteten17 i industrin i Örebro län minskat med 50
procent jämfört med 2008.
2. År 2030 har alla företag i Örebro län ett strategiskt arbete för klimatoch energiomställningen.
3. År 2025 har företagen som är med i klimatrådet i någon del av
verksamheten ökat sin cirkulära användning av resurser eller restvärme.
4. Workshop och seminarier anordnas kring olika färdplaner för fossilfri
konkurrenskraft, och 2025 har minst 20 företag i länet anammat
relevanta delar.

Klimatomställning i företag och industri
En tidig omställning och anpassning till framtida energi- och miljökrav är en
stor konkurrensfördel för företagen. En mer effektiv användning av energi
och resurser ger minskade kostnader.
Sverige är idag ett föregångsland internationellt. Fossilfritt Sverige har
tillsammans med ett antal branscher tagit fram färdplaner för hur
branscherna ska kunna uppnå fossilfrihet med målet att Sverige ska bli
världens första fossilfria välfärdsstat. Genom att vara en föregångare, som
land och som företag, finns möjlighet att gå före med hållbara produkter och
tjänster. Detta ger ett försprång till internationella marknader där
näringslivet kan exportera teknik och kunskap inom grön teknologi och
hållbara affärsidéer framöver.
De företag som uppnår klimatneutralitet är mer robusta inför ökade priser på
fossil energi såväl som framtida lagkrav, upphandlingskrav och ökad
efterfrågan på hållbara tjänster och produkter.
Hållbara företag kan också gynnas av tillgång till fler former av
finansiering. Många kommuner och andra kapitalägare har visat ett ökat
intresse för att använda tillgångar för att gynna fossilfria eller andra gröna
initiativ. Det handlar om att placera tillgångarna i fossilfria värdepapper,
eller ge ut gröna obligationer för att finansiera investeringar som krävs för
att nå miljömål. Genom att placera tillgångar i företag som är hållbara kan

17

Energiåtgång per förädlingsvärde (kWh/mnkr).
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klimatbelastningen från kapital minska och kapital lyfts bort från
investeringar som är kopplade till miljöförstörande verksamheter. Detta
främjar också företagen som arbetar med klimatomställningen.
Redan idag är klimatbelastningen för många svenska jordbruksprodukter
lägre än motsvarande produkter som importeras. Det finns dock ytterligare
potential att sänka klimatavtrycket från maten vi äter. Dels genom åtgärder
som jordbruket kan vidta, exempelvis fossilfrihet, använda N-sensorer18 och
GPS-styrning, olika sätt att minska gödselns utsläpp, energieffektivisera och
öka kolinlagring, dels genom att vi alla väljer mat i säsong och minskar
matsvinn i alla led.

Företagens energianvändning
Enligt svensk lagstiftning ska alla verksamhetsutövare hushålla med energi
och i första hand använda förnybara energikällor. Företag kan här bidra till
samtidig klimatnytta och affärsnytta genom en god energihushållning. I och
med energisystemets omställning (läs mer under Robust och förnybart
energisystem) finns ytterligare intäktsmöjligheter för företag genom att bli
mer aktiva som kunder. Genom att minska effekttoppar är det möjligt att
minska elkostnader. Det bildas också marknader för företag att sälja sin
efterfrågeflexibilitet, där de kan få betalt för att tillfälligt minska sin
användning, eller att med egenproducerad energi och lagring kunna sälja
balanstjänster till el- eller fjärrvärmenät.

Företagens resursanvändning och cirkularitet
Företag har ett viktigt producentansvar i sitt erbjudande av produkter och
tjänster. Materialflöden är en central del i företagens klimatomställning. Där
kommer tillgången på råvaror förändras framöver. Det krävs en omställning
till mer effektiva och cirkulära flöden och tillförsel av biobaserade och
förnybara resurser. Återanvändning och cirkulära system måste prioriteras
framför nyproduktion inom alla insatsområden.
Näringslivet kan bidra till minskade avfallsmängder genom olika processer.
Ett exempel är industriell symbios, där en restprodukt från ett företag kan
användas som insats i annat företag. Som företag går det också att anpassa

18

Kvävesensorer är ett sätt att finjustera givan av konstgödsel utifrån ett varierat behov
inom fältet snarare än ett medelvärde eller det högsta behovet.
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sin affärsmodell för att bättre främja återanvändning och med hållbara
konsumtionsvanor, där hela produktens livscykel omfattas i affärsplanen.
Det finns också stor potential för näringslivet för innovationer och nya
användningsområden genom att ställa om från användning av fossila
material till biobaserade material. Bioekonomi-Regioner i samverkan har
tillsammans med SCB analyserat bioekonomin och dess betydelse i Sverige.
Enligt rapporten19 utgjorde bioekonomin i Örebro län 8,1 procent av det
totala förädlingsvärdet år 2017. Det finns potential till utökning, exempelvis
vid energiomställning från fossilt till biobränslen, och att material från
skogen kan ersätta idag fossilbaserade material såsom plaster. Läs mer om
hur länet ska arbeta med skoglig bioekonomi i handlingsplanen för
innovationer och förädling av skogsråvara.20
För de areella näringarna finns goda möjligheter att bidra till klimatnytta
och en god resurshushållning med cirkulära system. För att sluta kretsloppet
och minska beroende av fossila resurser kan exempelvis näring återföras via
biogödsel från biogasproduktion. Odling av livsmedel med låg
klimatpåverkan kan främjas, och också val av odlingsmetod och metod för
skogsbruk kan främja att binda kol i marken. Detta kräver insatser och
kompetensutveckling hos företag inom jord- och skogsbruket.
Forskning på Örebro universitet visar att ett enskilt företag inte kan bli
cirkulärt på egen hand. Det är samspelet mellan aktörer liksom
produktionssätt, konsumtionsätt och avfallshantering som behöver beaktas.
För att möjliggöra för företag att gå från linjär till cirkulära lösningar som
blir hållbara över tid krävs samverkan mellan flera relevanta parter. Genom
att skapa samverkanstrukturer för cirkulär ekonomi skulle intresset för den
egna verksamheten vävas in med ett systemtänk hur de cirkulära flödena
hänger samman.

Nya affärsidéer och marknader
Klimatfrågan innebär en omställning av samhället, vilket ger upphov till en
snabb omformning av efterfrågan och behov. Som företag finns här

19

Bioekonomi- utveckling av ny regional statistik, SCB. Länk till interaktiv statistik finns
här
20 Örebro läns regionala skogsstrategi (under framtagande 2020)
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möjlighet att hitta affärsidéer och vinna mark genom innovationer och
utveckling av tjänster och produkter. Nya normer och affärsmodeller så som
cirkulära system för produkter och tjänster samt nya användningsområden
för naturresurser erbjuder utvecklingsmöjligheter för nya samarbeten och
affärsidéer. Ökad jämställdhet frigör kompetens och ökar innovationskraft
som driver på utvecklingen och nya lösningar.
För företag krävs en långsiktig affärsstrategi som bygger på marknader som
kommer att finnas i framtiden, såväl som en flexibilitet för att kunna hänga
med i den snabba utvecklingen.
Från nationellt håll behövs tydligare ramar och en långsiktighet och
stabilitet i politik och styrmedel. Företagen behöver ges förutsättningar för
att kunna arbeta strategiskt och våga göra investeringar i hållbara lösningar.
Det saknas idag strukturella förutsättningar för en cirkulär ekonomi och
incitament för företagen att implementera innovationer inom biobaserad och
cirkulär ekonomi.

Förslag till insatser
1. Informera om möjligheten för företag att nyttja olika bidrag, stöd och
insatser. Ge stöd för företagen genom rådgivning samt genom utökad
energitillsyn.
2. Tillvarata möjligheterna till energi- och klimatomställning om du
företräder ett företag eller en offentlig aktör.
3. Driva projekt och nätverk för att stödja både små och stora företag inom
energikartläggning och energieffektivisering, att använda förnybar
energi och arbeta med hållbarhet i sin affärsutveckling.
4. Verka för ökad kunskap hos företag och bättre förutsättningar för
energi- och klimatomställningen genom att säkerställa företagens
kompetensutveckling och kompetensförsörjning.
5. Arbeta med samverkansprojekt, nätverk och testbäddar för att stimulera
tekniska lösningar, innovationer och erfarenhetsutbyte inom och mellan
branscher.
6. Verka för effektivare användning av energi och effekt, exempelvis
genom smart styrning och återanvändning av restenergi i industrin, både
på el- och värmesidan.
7. Främja tillhandahållande och utveckling av energitjänster hos företag.
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8. Samverka för ökad energi- och resurseffektivitet hos företag genom
industriell symbios och andra samverkansstrukturer.
9. Främja klimatrådgivning och kompetensutveckling i jord- och
skogsbruket. Rådgivning och kompetensutveckling prioriteras och
främjas gällande produktionens klimatpåverkan.
10. Främja digitaliseringen inom jord- och skogsbruk.
11. Öka näringsåterföring via biogödsel från biogasproduktion.
12. Produktion och utveckling av livsmedel med låg klimatpåverkan och
förnybara material stimuleras för att möta efterfrågan på klimatsmarta
livsmedel och material från samhället.
13. Skapa en plattform för länets näringsliv kring cirkulär och biobaserad
ekonomi.
14. Verka för utveckling av hållbara produkter utifrån en cirkulär och
biobaserad resursanvändning.
15. Stötta export av teknik och kunskap inom grön teknologi.
16. Främja hållbart företagande genom finanssektorn, exempelvis
erbjudande och användande av finansieringsmöjligheter för hållbara
investeringar med bättre villkor.
17. Anordna workshopar och seminarier kring de framtagna färdplanerna
för fossilfri konkurrenskraft från Fossilfritt Sverige.
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3.4 Effektiva och fossilfria byggnader
Klimatpåverkan från bebyggelse sker både i byggskedet och från
byggnadens energianvändning. Det är nödvändigt att både bygga
nya och anpassa befintliga byggnader på sätt som möter
utmaningarna i ett förändrat klimat. Val av material och metoder som
möjliggör låg energiförbrukning, kolinlagring och anpassning till ett
förändrat klimat är alla av stor vikt för ett klimatsmart byggande.

Mål
1. År 2030 har byggnaders energianvändning per areaenhet i genomsnitt
minskat med 30 procent, och till år 2045 med 45 procent, jämfört med år
2008.
2. År 2030 är byggnader klimatneutrala i ett livscykelperspektiv för
nybyggnad och klimatpåverkan vid renovering har minskat.

Klimatomställning
Sektorn bostäder och service står för cirka 40 procent av Sveriges totala
energianvändning. Energibehov såväl som klimatpåverkan finns både i
byggskedet, under byggnadens driftår och i slutskedet då byggnaden ska
rivas. Den största klimatpåverkan är från tillverkningen av byggmaterial i
byggskedet och från utsläpp relaterade till energianvändningen i
byggnader21. Att kunna göra bedömningar och avvägningar utifrån en
livscykelanalys (LCA), som tar hänsyn till hela byggnadens livscykel, är
därför viktigt.
Att bygga i trä är en växande trend, vilket både är förnybart och bidrar till
en kolinlagring genom att kolet binds i träbyggnaden. Dessutom kan
byggnaden från början utformas för en låg energiförbrukning och anpassas
för lokal produktion av förnybar energi, vilket minskar klimatpåverkan eller
till och med bidrar till klimatnytta under hela byggnadens livslängd.
En stor utmaning för energieffektivisering inom byggnader och fastigheter
är det befintliga beståndet. I nybyggnation prioriteras smarta och effektiva
lösningar i allt större utsträckning. Men i det befintliga beståndet kan det
vara en utmaning att genomföra renoveringar för effektivisering i den takt

21

Bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft
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som krävs. Inom framför allt miljonprogramsområden finns stora
energibovar och takten för renovering behöver öka.
Bygg- och anläggningssektorns klimatpåverkan har potential att i det
närmaste halveras till 2030 med befintlig teknik, men för att nå netto noll
behövs teknikskiften och innovationer, och för att åstadkomma detta krävs
nya incitament och styrmedel, nya sätt att driva affärer samt samverkan
längs hela värdekedjan.
Byggnader bör också framtidssäkras, alltså byggas och anpassas på ett sätt
så att de möter utmaningarna i ett förändrat klimat parallellt med den
minskade klimatpåverkan.
Förutom byggnaderna själva måste också infrastruktur och den byggda
miljön planeras för att möjliggöra hållbar användning med låg
klimatpåverkan. Beroende på utformningen kan både enskilda byggnader
och bebyggelsen i stort bidra till ökad biologisk mångfald och
samhällstjänster, såsom insamling av regnvatten, vilket kan bli ännu
viktigare sett till klimatförändringarna och möjliga extremväder. Byggnader
kan också bidra med tjänster till energinäten och därigenom underlätta
energisystemets omställning, läs mer om det under insatsområdet Robust
och förnybart energisystem. Detta arbete kräver utveckling och
implementering av teknik och att det sker samarbeten över flera sektorer.

Förslag till insatser
1. Verka för att livscykelperspektivet används i all nyproduktion 2030.
2. Arbeta med samverkan inom Fastighetsnätverket, samt dra nytta av
exempel och fallstudier. Växla upp projekt och idéer som genomförts till
en större skala.
3. Driva utvecklingsprocesser och seminarier, kurser eller utbildningar,
samt arrangera workshops med praktisk problemlösning och
erfarenhetsutbyte.
4. Sprida och implementera goda exempel när det gäller metoder, material,
verktyg och teknik som bidrar till god kvalitet, låga livscykelkostnader
och låg klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv vid byggnation.
5. Basera upphandlingsregler på ett livscykelperspektiv. Utgångspunkten
för bedömning av en byggnation eller en infrastruktursatsnings
klimatpåverkan bör vara utifrån en livslängd på 100 år eller mer.
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6. Öka kunskap och användning av hållbara material med låg
klimatpåverkan, såsom lokalt producerat virke och återbrukat
byggmaterial.
7. Öka beställarkompetens och kunskap om träbyggnationer, samt verka
för att aktörer upprättar planer för ökat trähusbyggande.
8. Främja cirkulära flöden genom effektivare resursanvändning, ökad
återanvändning och återvinning av material i bygg- och
fastighetssektorn.
9. Använda översiktsplaner som ett verktyg för att på ett tidigt stadium
möjliggöra cirkulära processer.
10. Verka för att energi- och klimataspekter ska beaktas tidigt i
planeringsprocessen inom fysisk planering, byggnation och renovering.
11. Verka för ett aktivt arbete hos byggaktörer med energieffektivisering
och användning av förnybara energikällor vid nybyggnation.
12. Verka för att solenergianläggningar ska vara standard vid nybyggnation
och på lämpliga placeringar vid renoveringar.
13. Använd offentliga byggnader som föredöme för energieffektivisering
och förnybar energianvändning.
14. Verka för att nya och befintliga byggnader bidrar till ett mer robust och
flexibelt energisystem genom exempelvis installationer för smart
styrning och tillvaratagande av restenergi.
15. Främja erfarenhetsutbyte och samverkan mellan fastighetsägare och
hyresgäster för ett stärkt energi- och klimatarbete.
16. Främja användning av byggnader och bebyggelsemiljöer för
klimatanpassning och samhällsnytta så som exempelvis främja biologisk
mångfald eller möjliggöra vattenansamling av dagvatten. Verka för detta
i offentlig verksamhet genom exempelvis utvecklade former av avtal för
vatten, el och dylikt samt genom samhällsplaneringen.
17. Skapa samarbeten mellan aktörer för att främja en hållbar
samhällsutveckling med både hållbart byggande och hållbar planering
av bostäder och infrastruktur, samt hållbar återvinning och säkrare
kemikaliehantering.
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3.5 Hållbar produktion och konsumtion
Mål
1. År 2030 har avfallsmängderna per person minskat med 30 procent från
år 2010.
2. Materialåtervinningen och insamlat material för återanvändning ökar i
länet.
3. År 2030 har utsläppen av växthusgaser från offentlig
livsmedelskonsumtionen i Örebro län minskat med 45 procent jämfört
med år 2014.
4. År 2030 ska individers klimatpåverkan i Örebro län, inklusive
konsumtionsbaserat utsläpp, minskat till 2 ton per person i genomsnitt.

Konsumtionens roll i klimatomställningen
Konsumtionsvanorna och livsstilen i Sverige och i länet orsakar idag stor
klimat- och miljöpåverkan. En klimatsmart livsstil innebär att konsumtionen
av varor och tjänster förändras och blir mer hållbar. Det är också viktigt att
individer, organisationer och hela samhällen blir bättre rustade för att möta
de klimatförändringar som sker och gör de anpassningar som behövs.
Produktionen av varor och tjänster är också något som skapar stor klimatoch miljöpåverkan i länet. För att klara målen i Agenda 2030, de europeiska
och nationella klimatmålen måste produktionen ställas om från en linjär- till
en cirkulär ekonomi.
Svenskarnas konsumtion har inte bara miljö- och klimateffekter i Sverige,
en majoritet av de växthusgaser som genereras till följd av svenskens
konsumtion släpps ut utanför Sveriges gränser. 2017 stod de
konsumtionsbaserade utsläppen enligt Naturvårdsverkets beräkningar för 90
miljoner ton koldioxidekvivalenter totalt, varav 58 procent av utsläppen
uppstår i andra länder. Konsumtion är idag ett globalt system med aktörer
ifrån alla världens länder. Till följd av detta har självförsörjningen minskat
då vi blivit beroende av import av vissa varor och tjänster. Livsmedel är ett
exempel på konsumtion där vi idag i mångt och mycket är beroende av
import från andra länder. I Sverige har vi enbart självförsörjning av
spannmål, morötter och socker men är beroende av import när det gäller
kött, mejeri och grönsaker med dagens konsumtionsnivåer.
Vår resursanvändning lokalt, nationellt och internationellt spelar stor roll för
att klara våra energi- och klimatmålsättningar. För att få allt att räcka till och
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öka vår självförsörjning och resiliens krävs en förflyttning från en fossil och
linjär ekonomi till en biobaserad och cirkulär ekonomi. Den biobaserade
ekonomin utgår ifrån varor eller tjänster med utgångspunkt från jordbruk,
skog och hav. Resurserna från jordbruk, skog och hav är dock begränsade
och vi måste kunna återanvända det material som vi tagit ut från de areella
näringarna. Det behövs även en livsstilsförändring genom till exempel
minskat svinn, lagning och återbruk, och att vi återvinner eller återanvänder
det som producerats. För detta krävs innovationer och nya sätt att förädla
biobaserade produkter, såväl som ändrade normer och beteenden.
Med begränsade brukbara ytor är också markanvändningen en viktig fråga.
Här bör beaktas hur olika typer av användning kan bidra till klimatpåverkan
eller klimatnytta. Förutom produktionen av biomassa finns annat som gör
anspråk på marken, till exempel stadsexploatering eller produktion av
förnybar energi. Det krävs en avvägning mellan olika intressen. Även för
livsmedelsproduktion och skogsbruk som areella näringar kan vissa metoder
för brukandet bidra med att binda kol i marken. Det behövs en helhetssyn
och ett systemperspektiv för att verka för största samhällsnytta och
hållbarhet.
Den biobaserade och cirkulära ekonomin är beroende av ett engagemang
från aktörer från hela kretsloppet. Om en produkt ska kunna återanvändas
kan en ny sorts design på produkten behövas i ett första led. Det kommer
krävas digitala lösningar och nytt logistiskt tänk, såväl som nya modeller
kring delningsekonomi och återbruk. Näringslivet och offentlig sektor har
starka verktyg att arbeta i denna riktning, främst genom företagens
affärsmodell och upphandling. För att hitta nya vägar måste offentlig sektor,
näringsliv, akademi och civilsamhället hitta nya samverkansstrukturer för en
mer hållbar konsumtion och produktion i Örebro län.
För att möjliggöra detta krävs även insatser på nationell nivå. Bland annat
krävs en tydlighet kring vår markanvändning och framförallt vad vår skog
ska och bör användas för. Det kan även behövas ”regulatoriska sandlådor”,
det vill säga möjlighet att göra undantag från rådande lagar för att testa nya
lösningar. Det är viktigt inom området återvinning för att möjliggöra
utveckling.
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Förslag till insatser
1. Bevaka utvecklingen av beräkningsmetod för konsumtionsbaserade
utsläpp samt mått på cirkularitet.
2. Verka för att miljöpåverkan från fritidsaktiviteter minskar, exempelvis
genom att arbeta med påverkan på beteenden och normer, att
marknadsföra semester i närområdet, samt att verka för hållbara
transporter till besöksnäring och kulturevenemang.
3. Möjliggör och förenkla hållbara val och alternativ till nyinköp vid
konsumtion.
4. Skapa nätverk och samarbeten för att underlätta utbyggnad av en ny
marknad för återbruk.
5. Främja det avfallsförebyggande arbetet i länet genom ökad regional
samverkan, systematisk kartläggning av materialflöden hos
verksamheter, informationsinsatser till hushållen samt krav i samband
med upphandling respektive vid tillsyn och prövning.
6. Öka andelen återanvändning och återvinning genom informations- och
utbildningsinsatser för att verka mot en 100 procent cirkulär
resurshantering år 2040.
7. Planera för kretslopp och en väl fungerande återanvändning, reparation
och återvinning i den fysiska planeringen för nya och befintliga områden
och stadsdelar.
8. Stimulera ökad materialåtervinning. System för insamling och annan
avfallshantering planeras och utformas för att stimulera ökad insamling
av matavfall för rötning samt material för återanvändning och
återvinning.
9. Gynna cirkulära och biobaserade produkter och tjänster via tydliga
upphandlingskrav.
10. Minska matsvinn i hela livsmedelskedjan.
11. Prioritera upphandling av lokalt producerad och klimatsmart mat. Mat
med låg klimatpåverkan bör efterfrågas och köpas in i större omfattning
av offentlig sektor. Närproducerade och ekologiska livsmedel prioriteras
vid inköp.
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4. Energi- och klimatprogrammet
Vi måste alla bidra till att minska utsläppen av växthusgaser och
anpassa vårt samhälle till de klimatförändringar som sker. Klimatet
förändras redan nu i snabb takt och medför stor påverkan på många
viktiga samhällsfunktioner och verksamheter.

För att nå energi- och klimatmålen behövs det åtgärder både på
internationell och nationell nivå, och även på regional och lokal nivå. De
mål som anges i Örebro läns energi- och klimatprogram (EKP) går i linje
med de nationellt beslutade målen. Styrmedel på internationell och nationell
nivå är både effektiva och nödvändiga för att möjliggöra en omställning. I
EKP finns förslag till insatser med fokus på samarbete på regional nivå.
Insatserna bör ses som komplement till nationella åtgärder och styrmedel.
EKP visar en gemensam inriktning för klimat- och energiarbetet i offentlig
sektor, näringsliv och civilsamhälle i länet. För att nå energi- och
klimatmålen behövs ett aktivt och strategiskt klimatarbete med
verkningsfulla åtgärder och ett gott samspel mellan olika aktörer.

4.1 Framtagande av programmet
Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län har i uppdrag att
samordna, underlätta och skapa förutsättningar för ett lyckat energi- och
klimatarbete i länet. Det görs genom framtagande, revidering och
genomförande av energi- och klimatprogrammet.
Målet är att tillsammans arbeta för att Örebro län når uppsatta energi- och
klimatmål och att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Programmet
fungerar även vägledande och inspirerande för länets kommuner, företag,
andra organisationer och de som verkar och bor i Örebro län.
Vi vill genom energi- och klimatprogrammet erbjuda en plattform för
samspel och samarbete på regional nivå. Programmet utgör en grund där
gemensamt diskuterade mål och insatser presenteras. Ett forum för vidare
arbete med energi- och klimatprogrammet är klimatrådet.
I länet har det funnits ett gemensamt energi- och klimatprogram sedan 2010,
vilket skapar goda förutsättningar för samarbete. Det här programmet är en
revidering av tidigare program.
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4.2 Relaterade regionala program och styrdokument
Det finns ett antal regionala planer och program som relaterar till energi-och
klimatprogrammet på olika vis. Här listas exempel på sådana planer och
program.
•

Detta avsnitt kommer att kompletteras till slutversionen av EKP.

4.3 Uppföljning av mål och insatser
Örebro läns energi- och klimatprogram ska ge vägledning för det regionala
klimat- och energiarbetet fram till år 2030. Under denna period kommer
klimat- och energiarbetet att utvecklas på alla nivåer i samhället. För att
strategin ska vara aktuell och relevant för utvecklingen av klimat- och
energiarbetet i länet följs den årligen upp av Region Örebro län och
Länsstyrelsen i Örebro län med syftet att utvärdera utvecklingen inom alla
insatsområden. Resultatet sprids i länet via organisationernas hemsidor,
uppföljningsrapporter och en årlig energi- och klimatkonferens. Resultat av
uppföljning rapporteras även löpande till respektive organisations ledning
och i andra sammanhang, exempelvis den nationella
miljömålsuppföljningen.
Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att samordna och följa upp
miljöarbetet i länet och rapportera utvecklingen till regeringen. I uppdraget
ingår att årligen göra en bedömning av utvecklingen för miljökvalitetsmålen
i länet. Målen i klimat- och energistrategin är regionala tilläggsmål för
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan och kommer att följs upp i
samband med uppföljning av miljökvalitetsmålen.
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Bilagor
Bilaga 1. Mål och indikatorer
Övergripande mål
1. Utsläppen av växthusgaser i Örebro län ska år 2030 vara 60 procent
lägre än 2005 års nivåer. Delmål 2025: En minskning med 50 %.
Indikator: Totala utsläpp av växthusgaser i Örebro län per år (ton
koldioxidekvivalenter/år). Källa: Utsläppsstatistik från Länsstyrelsernas
samverkan i miljömålsuppföljningen.
2. Energianvändningen i Örebro län ska år 2030 bestå av minst 80 procent
förnybar energi. Delmål 2025: minst 75 procent förnybar energi.
Indikator: Andel förnybar respektive icke förnybar energi av
energianvändningen - Örebro län Källa: SCB.
3. Energianvändningen i Örebro län ska år 2030 vara 50 procent
effektivare jämfört med 2005. Delmål 2025: En minskning med 45
procent
Indikator: Total slutanvändning av energi per bruttoregionalproduktenhet i
fasta priser och år. (MWh/miljoner kronor, normalårskorrigerad
energiåtgång i 2010 års fasta värden). Källa: SCB.

Fossilfria resor och transporter
1. År 2030 är transporterna i Örebro län fossiloberoende.
Indikator: Utsläpp av växthusgaser från transportsektorn och
arbetsmaskiner, ton koldioxidekvivalenter. Källa: SMED.
Energianvändningen i transportsektorn, ton koldioxidekvivalenter. Källa:
Trafikanalys (TRAFA).
2. Andel förnybara drivmedel i Örebro län ökar.
Indikator: Andel försålda förnybara drivmedel av total mängd försålda
drivmedel i Örebro län. Källa: SCB.
3. Andelen hållbara resor ökar i länet.
Indikator: Resvaneundersökning. Källa: Trafikanalys (TRAFA).
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Robust och förnybart energisystem
1. Ökad förnybar elproduktion i Örebro län.
Indikator: Förnybar elproduktion i Örebro län (MWh), SCB.
2. År 2030 är den installerade solcellseffekten i Örebro län 250 MW,
jämfört med dagens nivå på 18 MW.
Indikator: Nätanslutna solcellsanläggningar, installerad effekt (MW). Källa:
Energimyndigheten.
3. Den årliga biogasproduktionen i Örebro län ökar.
Indikator: Statistik från Biogasportalen.se över biogas i Örebro län.
4. Aktuella planeringsunderlag för vindkraft finns i samtliga kommuner i
länet.
Indikator: Via länsstyrelsen.

Företagens hållbarhet
1. År 2030 har energiintensiteten22 i industrin i Örebro län minskat med 50
procent jämfört med 2008.
Indikator: Energiintensitet: Energiåtgång per förädlingsvärde (kWh/mnkr),
SCB.
2. År 2030 har alla företag i Örebro län ett strategiskt arbete för klimatoch energiomställningen.
Indikator: Undersökande uppföljning.
3. År 2025 har företagen som är med i klimatrådet i någon del av
verksamheten ökat sin cirkulära användning av resurser eller restvärme.
Indikator: Uppföljning via arbete med Klimatrådet.
4. Workshop och seminarier anordnas kring olika färdplaner för fossilfri
konkurrenskraft, och 2025 har minst 20 företag i länet anammat
relevanta delar.
Indikator: Uppföljning via arbete med Klimatrådet och
verksamhetsuppföljning.
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Effektiva och fossilfria byggnader
1. År 2030 har byggnaders energianvändning per areaenhet i genomsnitt
minskat med 30 procent, och till år 2045 med 45 procent, jämfört med år
2008.
Indikator: Total temperaturkorrigerad energianvändning i byggnader per
uppvärmd areaenhet (kWh/m ). Källa: SCB
2

2. År 2030 är byggnader klimatneutrala i ett livscykelperspektiv för
nybyggnad och klimatpåverkan vid renovering har minskat.
Indikator: Klimatpåverkan från användning av material och produkter mäts
genom enkätuppföljning av upphandlingskrav i offentliga fastighetsföretag,
eller andra möjliga sätt att följa livscykelpåverkan.

Hållbar produktion och konsumtion
1. År 2030 har avfallsmängderna per person minskat med 30 procent från
år 2010.
Indikator: Avfallsstatistik från Avfall Sverige.
2. Materialåtervinningen i länet ska öka och insamlat material för
återanvändning ska öka.
Indikator: Återvinningsstatistik från Avfall Sverige.
3. År 2030 har utsläppen av växthusgaser från offentlig
livsmedelskonsumtion i Örebro län minskat med 45 procent jämfört med
2014.
Indikator: Utsläpp från offentlig livsmedelskonsumtion, statistik från
upphandlingsverksamheten i kommun och Region.
4. År 2030 ska individers klimatpåverkan i Örebro län inklusive
konsumtionsbaserat utsläpp minskat till 2 ton per person i genomsnitt.
Indikator: Kommande konsumtionsbaserade statistikuppföljningar
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