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huvudmännens förmåga att på kort 
och lång sikt erbjuda nyanlända barn 
och elever en utbildning av hög och 
likvärdig kvalitet med målet att nå 
högre måluppfyllelse för dessa barn 
och att förbättra förutsättningarna för 

Driftredovisning 

goda kunskapsresultat för dessa 
elever. 

• Lindesbergs kommun deltar aktivt i 
denna satsning i alla verksamheterna 

Utfall Ack budget Avvikelse Helårsprognos 
Budget Budget-

helår avvikelse helår 

Grundskola 111,7 108,9 -2,8 218,7 215,7 -3,0 

Förskola 70,3 70,6 0,3 140,2 141,2 1,0 

Gymnasieskola 65,2 65,1 -0,1 128,7 128,7 0 

Gemensam 
10,4 11,3 

verksamhet 
0,9 22,8 23,8 1,0 

Fri tidshem 13,8 14,5 0,7 27,0 28,0 1,0 

Central 
10,9 9,0 

verksamhet 
-1,9 19,9 17,9 -2,0 

Förskoleklass 8,3 8,6 0,3 16,3 16,3 0 

Särskola 6,0 6,6 0,5 13,0 13,0 0 

Kulturskola 3,9 4,3 0,4 8,5 8,5 0 

Gymnasie-
2,5 2,7 

särskola 
0,1 5,4 5,4 0 

Fritidsgård 0,7 1,0 0,3 1,9 1,9 0 

Totalt 303,8 302,5 -1,2 602,3 600,3 -2,0 

Totalt 607,5 605,1 -2,5 1 204,7 1 200,7 -4,0 

Projektnamn Utfall period Helårsprognos Budget 
Budgetavvikelse 

helår 

Undervisningsinventarierom- och 
0,1 4,0 

nybyggnation skolor Lindesberg 
4,0 0 

Inventarierna förskola 0,2 0,9 0,9 0 

Totalt 0,3 4,9 4,9 0 

9 Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

Sammanfattning och viktiga 
händelser 

Verksamhetens resultat och måluppfyllelse 
bedöms som god under perioden vilket det 
faktiska utfallet också visar. Även prognosen 
för helår bedöms som god. För att 
förvaltningens verksamheter ska hålla hög 
kvalitet och korta handläggningstider så att 
medborgare, verksamhetsutövare och kunder 

får bra service, krävs ett kontinuerligt arbete 
med kompetensförsörjning och arbetsmiljö. 

De största utmaningarna framöver är att hålla 
en balans mellan arbetsmiljö, 
kompetensförsörjning, verksamhetsresultat, 
service och ekonomi. Dessa delar är beroende 
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av varandra och avvägningar måste hela tiden 
göras. Detta påverkar förvaltningens service 
och möjligheten att uppfylla nämndens och 
samverkanskommunernas mål och 
efterfrågan. 

De senaste åren har 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ökat 
kapaciteten inom både bygglov och 
detaljplaner för att möta en allt större 
marknadsefterfrågan. Förvaltningen har 
hittills klarat av att ställa om både 
kompetensen på sin personal och fylla på med 
ny kompetens. En styrka och ett bevis på att 
samverkan inom Samhällsbyggnad 
Bergslagen fungerar väl. Trots att 
förvaltningen lyckats bra med att rekrytera ny 
kompetens, har det blivit allt svårare att 
rekrytera vissa kompetenser. Framförallt 
märks det brist i rekrytering av arkitekter och 

Ekonomi 

Nämndens utfall visar på ett överskott som 
främst beror på överskott på 
mätningskontoret, stadsarkitektkontoret samt 

Driftsredovisning (netto) 

Verksamhet Utfall Ack budget 

Nämnd, adm. mm. 2,5 2,5 

Mätningskontor 0,5 0,8 

Stadsarkitektkontor 0,4 0,6 

Miljökontor 1,0 1,1 

Livsmedel 0,2 0,4 

Lindesbergs 1,9 1,3 
specifikt 

Totalt 6,5 6,7 

bygglovhandläggare. Framöver kommer 
förvaltningen behöva arbeta på nya sätt för att 
behålla och attrahera ny personal för att kunna 
ha en bra verksamhet till medborgarna. Det är 
även viktigt att förvaltningen fortsätter 
prioritera det systematiska arbetsmiljöarbetet 
både när det gäller fysisk och psykosocial 
arbetsmiljö för att fortsätta att vara en 
attraktiv arbetsgivare och därigenom kunna 
fortsätta kompetensförsörja. 

En utmaning är att förvaltningens resurser och 
lokaler inte har anpassats till den ökade 
efterfrågan. Utifrån de förutsättningar som 
getts har förvaltningen hanterat det bra, men 
det har också lett till att organisationen är 
mycket trimmad och därmed även sårbar, 
vilket inte är hållba11 i längden. Det har också 
varit på bekostnad av utvecklingsarbete som 
bedöms vara nödvändigt. 

enheten för livsmedelskontroll. Överskotten 
beror främst på vakans av tjänster under våren 
som nu är tillsatta. Underskottet för 
bostadsanpassning gör att utfallet totalt blir 
0,2 Mnkr. Prognosen för helåret är att budget 
kommer att hållas. 

Avvikelse Helårsprognos Budget helår 
Budgetavvikelse 

helår 

0,0 4,9 4,9 0,0 

0,3 1,5 1,5 0,0 

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

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

0,2 0,9 0,9 0,0 

-0,6 2,7 2,7 0,0 

0,2 13,5 13,5 0,0 
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Investeringar 

Projektnamn Utfall 1>crlo<J HelArS)>rognos Budget Budgcravvlkctse hclAr 

Inköp mätningsfördon 

Totalt 

Verksamhet 

Verksamhetens resultat och måluppfyllelse 
bedöms som god under perioden vilket det 
faktiska utfallet också visar. Även prognosen 
för helår bedöms som god. För att 
förvaltningens verksamheter ska hålla hög 
kvalitet och korta handläggningstider så att 
medborgare, verksamhetsutövare och kunder 
får bra service, krävs ett kontinuerligt arbete 
med kompetensförsörjning och arbetsmiljö. 

o.o 
(),0 

Under året bedöms kontrollskulden inom 
livsmedelskontrollen att minska. Under våren 
har underbemanning lett till att den planerade 
livsmedelskontrollen inte kunnat utföras fullt 
ut. Nu är en tjänst tillsatt och mer 
livsmedelskontroll kan därför utföras under 
hösten. En viss kontrollskuld bedöms finnas 
kvar vid årets slut. Förvaltningen har trots ett 
svå11 rekryteringsläge inom samhällsbyggnad 
i stort klarat av att rekrytera och återbesätta de 
tjänster som behövs. Bland annat har 
förvaltningen rekryterat en stadsarkitekt efter 
att tjänsten varit vakant under en längre tid, 
vilket kommer att underlätta för 
handläggningen inom framförallt plan och 
bygglov. 

Målet för handläggningstider för bygglov 

Måluppfyllelse 

Medborgarna upplever bra koml11mial 
service med kvalitet 

Nlimndens mM SenQSte 111111ly:i 

Målel bedöms bli helt eller delvis 
11ppm1tt vid i\rels slut. 

Handläggningen är Handliiggnings!ider har en stark 

rättssäkcr med bra koppling 1ill 

kvalitet och korla kompctcnsförsörjning och 

handlilggningslidcr rckrytcrings!Hgc. Inom bygglov 
är rck1y tcringslägc1 för 
närvarande svårt Trots det har 
förvaltningen lyckats nu 

0,5 0,5 0,0 

0,5 0,5 0,0 

uppnås, men bygglovsenheten har ett högt 
tryck som påverkar arbetsmiljön. Trots att det 
inte märks på handläggningstiderna kan den 
upplevda hanclläggningstiden vara längre, 
eftersom man mäter från att ärendet är 
komplett till beslut. En hög arbetsbelastning 
kan leda till att det tar tid innan ärendet 
granskas för att se om komplettering behövs, 
vilket leder till att ärendet tar längre tid för 
kunden. 

Tillsynen av alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel, samt handläggningstid för 
anmälningar enligt miljöbalken bedqms följa 
planering~n för året och handläggningstiderna 
bedöms följa uppsatta mål. 

Flygfotografering har genomförts under våren 
för Hällefors och Grythyttan, vilket görs för 
att uppdatera primärkartorna. 

Det är av yttersta vikt att förvaltningen 
fortsätter prioritera det systematiska 
arbetsmiljöarbetet både när det gäller fysisk 
och psykosocial arbetsmi ljö för att fortsätta 
att vara en attraktiv arbetsgivare och 
därigenom kunna fortsätta kompetensförsö1ja. 

lnditu.torcr ucrau MåMirtlc 

Hm1dltiggningstid för • 4.3 V 5v 
bygglov 

HandH\ggningstid för 6v 6v 
anmiilningar enligt 
miljöbalken 

Handliiggningstid för 12 mftu I O mi\u 
detaljplaner med 
standardförfärande 
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Nijmndcns miil Sc1111stc analys 
nyanstlilla de llesta vakanser, 
men det tar tid att introducera ny 
personal, vilket påverkar 
handHlggningstidema. För 
nllrvarnnde ligger 
handHlggningstidema för bygglov 
under 5 veckor, men eftersom 
handlllggningstiden mllts frän 
komplett llrende till beslut kan 
den upplevda handlilggningstiden 
vara lllngre. Handlil.ggningstiden 
fcir detaljplaner med 
standardförfarande uppnås inte på 
grund av att en llrende tagit 
betydligt Hingre tid och dUrmed 
drar ner genomsnittet. 
Även inom enheten fcir 
livsmedelskontroll har 
underbcmanning lett till att den 
planerade livsmedclskontrollcn 
inte kunnat utföras fullt ut. 
Prognosen Ur att kontrollskulden 
tlll livsmedelsförctagen kommer 
all minska under liret eftersom 
bemanningen nu lir god och under 
lbruts1lttning att den fortsätter 
vara det, men att en viss 
kontrollskuld kommer att finnas 
kvar vid lirets slut. 
Tillsynen av alkohol, tobak och 
receptfria l!lkemedel, samt 
handHlggningstid för anmlllningar 
enligt miljöbalken bedöms lolja 
planeringen för året och 
handHlggningslidema bedöms 
lblja uppsalla mål. 

Lindesberg kommun är en attraktiv 
arbetsgivare 

Nämnden~ mål Senaste I\Olllys 

All i stort ha klarat av au 
kompetensllirsörja förvaltningen 
med kompetenta medarbetare 
trots det svilra rekryteringslllge 
som finns inom samhllllsbyggnad 
idag, tyder pi\ all förvaltningen 

Samh1illsbyggna(.lsförvalt upplevs som en llltraktiv 
ningen Bergslagen är en arbetsgivare. 
a11mktiv ,u-betsgivure Arbetsmarknadsl!lget gör att nya 

v!lgar fclr att attrahera personal lir 
nödvändig. Förvaltningen har 
under en llingre tid arbetat 
strukturcrnl med att ta emot 
studenter på praktik, vi lket nu lett 
ti ll att två tidigare prnktikmller 

Indikatorer mran Målvärde 

Kontrollskuld till - 596 tim 
livsmcdelsfuretag 

Handlliggningstid för 2,1 2 mån 
stadigvarande män 
serveringslillstånd 

3,5 dgr 14 dgr 

Handlilg.gningstid för 
t i1I fil lli ga • serveringstillstllnd 1ill 
sltllet silllskap 

Indikatorer Utfäll MAMirdc. 

Andel 65,5 %1 
tillsvidareu11st111lda med -
heltidsansHlllning (%) 

Andel medarbetare med 86% 
en tillsvidareanstllllning -
(%) 

Sjukfrånvaro hos 6,98 % 5% • medarbetare(%) 

Resultat i 4,2 
medarbetarenklitens 
fråga om uppföljning -och utvärdering av 
enhetens mM (poilng av 
5) 
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N~mndcns mål Sen11ste analys 
anslällts eller avslutade studier. 
Efter att en längre tid ha arbetat 
intensivt med del interna 
arbetsmiljöarbetet har 
förvaltningen under våren 
fokuserat på extern arbetsmiljö 
genom olika föreläsningar. Den 
årliga tekniska skyddsronden 
följs också upp bättre. De 
anmtlrkningar som framkommit 
visar att lokalerna inte lir 
anpnssadc för den verksamhet 
som bedrivs. Detta kan leda till 
negativa konsekvenser pli sikt för 
arbetsmiljön med trångboddhet 
och frågan om omlokalisering bör 
utredas vidare. För 
kompetensforsörjningen Ur det 
viktigt ntt for1s1111a varn en 
111trnktiv arbetsgivare och 
förvaltningen 11r beroende av au 
det gilr smidigt au pendla in. 
Sjukfrånvaron har ökat sedan 
drsskillct. både ror förvaltningen 
och för k9mmuncn sqm l19lhet. 
Det kan till viss del bero p{j ökade 
sjukdomsfall i influensa i bö~jan 
av året. Förvallningen hur även 
relativt hög längtidsfr/!nvaro. 
vilket påverkar sjuktalen ellersom 
antalet medarbetare !lr fi\. Fortsatt 
arbetsmiljöarbete och 
lorcbyggande ätgllrder lir viktiga. 

Lindesbergs kommun är attraktiv för 
nya och befintliga företag 

Niimndcus n1AI Senaste analys 

Mlllet bedöms bli delvis uppnått 
under året. 
Samhtlllsbyggnadsförvaltningen 
ingår sedan 2017 i ett gemensamt 
servicecenter med 
sa mhäl I sbyggnacls lorbu ndet, 
vilket har ökat tillgängligheten 
för mcdborgnma på telefon och 

Förvaltningen fir avlastat verksamhctcma något 
tillgitnglig för med telefonsamtal. Samarbetet 
medborgare och foretag behöver dock kontinuerligt 

utvecklas och förbättras. Del är 
svårare med den fysiska 
tillgängligheten. Lokalcma är inte 
anpassade för all ta emot 
spontanbesök, vilket gör all 
förvaltningen i första hand 
arbetar med att ta emot bokade 
besök. 

Indikatorer mra1, Mälvlirdc 

4,4 

Resultat i 
medarbetarenklitens 
fråga om att se fram -
emot att gi\ till arbetet 
(pollng av 5) 

lntliklttorl!r Utfäll Målvlirdc 

Andel av de som 94%, 
skickar in en enkel 
fråga via e-post som tär -svar inom två 
arbetsdagar (%) 

Andel av de som tar 65% 
kontakt med 
förvaltningen via -telefon som fi\r ett 
direkt svar på en enkel 
fråga(%) 

Andel som anvlinder e- • 8,4% 20% 
tj!inster 

Nöjd-Kund-lndex i 
68% 68%, 

undersökningen Insikt 
(index av 100) 
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N~nmdcns miH Sen11ste 11n11lys 
Användning av e-l]ttnster f<;ir 
bygglov har ökat, men när inte 
nllmndeDs millvUrde och bedöms 
inte heller göra det vid årets slut. 
Erfarenheter från andra 
kommuners inllirande av e-
tjänster visar alt det olla tar tid atl 
fil upp andelen som vlllj~r e-
tjänster. Mer marknadsfl>ring 
behövs och liven diskussion om 
digitalt arkiv/mellanlagring llir alt 
fil handltiggningsvinster med e-
tjänster. 
Nllnmdens mål llir kunduöjdhet 
nåddes när både privatpersoner 
och lliretag rllk11as in. I 
undersökningen ingår de som haft 
ärenden inom verksamheterna 
bygglov. miljö och hiilsa, 
livsmedclskontroll. samt 
alkoholtillstiind. Resultatet visar 
en llirb!ittringj!hnfort med 
foregående i,r och det lir framför 
allt bygglov som forbitttrals. 
Förvaltningen arbetar vidare med 
utveckling av framfilrnlll 
tillgänglighet och effektivitet. 
Miltningen visar att den upplevdu 
kundnöjdhcten skiljer sig kraftigt 
åt mellun kommunerna i 
Bergslagen trots en likvllrdig 
handlUggning. 

Medborgarna upplever att de lir 
delaktiga i kommunens verksamheter 

Nijmndcns mål Scnasto 111111lys 

En viktig del i 
myndighetsutövning för mt 
llirebygga brister lir att 
verksamhctsutövore har tillgång 
till rittt infom1ation. Med 
anledning uv det har 
llirvaltningen planerat in 
informationsmöten under året 
fn\n enheten for 

Medborgarna har tillgi\ng livsmedelskontroll, inklusive 
till ritll information serveringstillständ, samt bygglov. 

Förvaltningen deltar ocksi\ i 
foretagslots llir att underliltta llir 
ruretagen att göm r!ltt från början. 
Förvaltningens webbsidor 
uppdateras två gånger per år. 

Enheten för livsmcdelskontroll 
har genomfört vårens planerade 
informatioustrHffär. De planerade 
informationstrllffäma Rir bygglov 

Indikatorer Utrall Mälvlirdc 

lndikutorcr Utfäll MllMlrdc 

Webbindex, sökbarhet - 85 % 
p,, webbplatsen 

2 st 4 st 

Antul 
infomiationsmöten för 
nllnillnhet och fi:lrel!lg • 
for livsmedel och 
bygglov. 
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N~nmdcns miil Scm,ste unalys 
har inte genomförts pil gmnd av 
rekryteringslllget. Ny personal lir 
pä vllg in och inli:mnationstrllffar 
planen1s till hösten. 

Lindesbergs kommun har en hållbar 
ekologisk utveckling 

Nämndens mAI Senaste analys 

Målet bedöms vara uppnått. 
Sanuliga samverkanskommuner 
har, eller kommer inom kort, ha 
reviderat sina översiktsplaner. r 
arbetet med dessa görs 
sti\l lningstaganden kring hilllbar 
utveckling och hur della ska 

Förvaltningen har åstadkommas via anvllndningen 
kompetens för au arbeta av nmrk och vatten. Dokumentet 
för ett hi'\llbarl samh11lle fir sedan vtlglednnde för 

efterkommande kommunala 
beslut. Personalen pi\ 
planavdelningen anses ha en god 
kunsknp om hur man arbetar för 
cll hållbart samhillle och verkar 
för all synliggöra detta i de 
plnnhnndlingar som tas fram. 

Medborgarna ges förutsättningar för 
ett hälsosamt liv och tryggt a\Jdrande 

Nlirrindcns mm Scn3stc analys 

Målet bedöms vara uppni\11. 
Plannvdelningen och 
stadsarkitekt anses ha kunskap 
kring hur trygga miljöer skapas 
och verkar lcir illl detta 
uppm!irksammas och s1ikersllllls i 

Förvaltningen har de projekt som handlitggama 
deltar L Samarbetet mellan kompetens lcir nll skapa lorvaltningen, näringslivsenhcten trygga miljöer och samhilllsbygguadslclrbundet 
kan försllirkas nllr det g!lller 
gestaltning och utformning av 
offentliga miljöer, d!lr 
trygghetsfaktom lir en av alla 
parametrar lcir ell attraktivt 
offentligt rum. 

Jntlikatorcr Utfall Mälvlirdc 

JncUl<atorer utfäll MAlvlirdc 

I 00 % 100 % 

Planeringspersonal har 
kompetens för hur man 
arbetar fdr ell hållbnrt 
samhlllle 

lndi]Qltorcr Utfäll MAlvllrdc 

100% 100% 

Plnneringspersonal har • kompetens för l111r man 
skapar trygga miljöer 
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Planerade förbättringsåtgärder 

Delar av Bergslagen och framför allt 
Lindesbergs kommun befinner sig i ett delvis 
nytt läge med en ökad efterfrågan på både 
bostäder och verksamhetsmark. Denna 
utveckling har eskalerat väldigt snabbt under 
de senaste åren. Hur väl vi omhändertar 
uppdragen inom samhällsbyggnad kommande 
år kommer vara avgörande för hur 
kommunens ekonomi utvecklas på längre sikt. 

Senaste åren har 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ökat 
kapaciteten inom både bygglov och 
detaljplaner för att möta en allt större 
marknadsefterfrågan. Förvaltningen har 
hittills klarat av att ställa om både 
kompetensen på sin personal och fylla på med 
ny kompetens. En styrka och ett bevis på att 

Trots att förvaltningen lyckats bra med att 
rekrytera ny kompetens, har det blivit allt 
svårare att rekrytera vissa kompetenser. 
Framförallt märks det brist i rekrytering av 
arkitekter och bygglovhandläggare. Enligt 
Arbetsförmedlingens prognos kommer denna 
brist kvarstå även om fem år. Inom miljö- och 
hälsoskydd är det brist på personal nu, men 
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer 
vara balans om fem år. När det är svårt att 
rekrytera personal är det mycket viktigt att ha 
en god arbetsmiljö och vara en attraktiv 
arbetsgivare. Framöver kommer förvaltningen 
behöva se över att rätt personer gör rätt saker, 
så att en handläggare främst arbetar med 

Sammanfattning till 
delårsrapporten 

Verksamhetens resultat och måluppfyllelse 
bedöms som god under perioden vilket det 
faktiska utfallet också visar. Även prognosen 
för helår bedöms som god. För att 
förvaltningens verksamheter ska hålla hög 
kvalitet och korta handläggningstider så att 
medborgare, verksamhetsutövare och kunder 
får bra service, krävs ett kontinuerligt arbete 
med kompetensförsörjning och arbetsmiljö. 

De största utmaningarna framöver är att hålla 
en balans mellan arbetsmiljö, 
kompetensförsörjning, verksamhetsresultat, 

samverkan inom Samhällsbyggnad 
Bergslagen fungerar väl. 

De största utmaningarna framöver är att hålla 
en balans mellan arbetsmiljö, 
kompetensförsörjning, verksamhetsresultat, 
service och ekonomi. Dessa delar är beroende 
av varandra och avvägningar måste hela tiden 
göras. En utmaning är att förvaltningens 
resurser och lokaler inte har anpassats till den 
ökade efterfrågan. Utifrån de förutsättningar 
som getts har förvaltningen hanterat det bra, 
men det har också lett till att organisationen är 
mycket trimmad och därmed även sårbar, 
vilket inte är hållbart i längden. Det har också 
varit på bekostnad av utvecklingsarbete som 
bedöms vara nödvändigt. Detta påverkar 
förvaltningens service och möjligheten att 
uppfylla nämndens och 
samverkanskommunernas mål och 
efterfrågan. 

handläggning av ärenden och mindre med 
administration. Detta för att nyttja de 
specialiserade personalresurserna på ett 
effektivt sätt där det är svårt att rekrytera, 
samt att skapa attraktivare tjänster. Ytterligare 
en faktor som är viktig framöver är 
förvaltningens lokalisering med avsaknad av 
en reception med kundmottagning, vilket 
påverkar både arbetsmiljön och servicen till 
medborgarna negativt. För att kunna 
upprätthålla en god service, men även 
kompetensförsörjning inom förvaltningens 
yrken, behövs ändamålsenliga centrala 
lokaler. 

service och ekonomi. Dessa delar är beroende 
av varandra och avvägningar måste hela tiden 
göras. Detta påverkar förvaltningens service 
och möjligheten att uppfylla nämndens och 
samverkanskommunernas mål och 
efterfrågan. 

Trots att förvaltningen lyckats bra med att 
rekrytera ny kompetens, har det blivit allt 
svårare att rekrytera vissa kompetenser. 
Framöver kommer förvaltningen behöva 
arbeta på nya sätt för att behålla och attrahera 
ny personal för att kunna ha en bra 
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verksamhet till medborgarna. Det är även 
viktigt att förvaltningen fortsätter prioritera 
det systematiska arbetsmiljöarbetet både när 
det gäller fysisk och psykosocial arbetsmiljö 
för att fortsätta att vara en attraktiv 
arbetsgivare och därigenom kunna fortsätta 
kompetensförsörja. En utmaning i det är att 
förvaltningens lokaler inte är ändamålsenliga, 

Driftredovisning 

vilket påverkar både arbetsmiljö, 
kompetensförsörjning och service mot 
medborgarna. 

Nämndens ekonomi visar på ett positivt 
resultat för första halvåret, vilket gör att 
budgeten bedöms att hållas vid årets slut. 

Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Helårsprognos 
Budget Budgetavvikelse 

helår helår 

Nämnd, adm. mm 2,5 2,5 0,0 4,9 4,9 0,0 

Mätningskontor 0,5 0,8 0,3 1,5 1,5 0,0 

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

Miljökontor 1,0 1,1 0,1 2,1 2,1 0,0 

Livsmedel 0,2 0,4 0,2 0,9 0,9 0,0 

Lindesbergs 
1,9 1,3 

specifikt 
-0,6 2,7 2,7 0,0 

Totalt 6,5 6,7 0,2 13,5 13,5 0,0 

Projektnamn Utfall period Helårsprognos Budget 
Budgetavvikelse 

helår 

Inköp mätningsfordon 0,0 0,5 0,5 0,0 

Totalt 0,0 0,5 0,5 0,0 

10 Revision 

Ekonomi 

Driftsredovisning (netto) 

Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Helårsprognos 
Budget Budgetavvikelse 

helår helår 

Revision 0,2 0,4 0,2 0,9 0,9 0,0 

Totalt 0,2 0,4 0,2 0,9 0,9 0,0 
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