Kunnanjohtaja tiedottaa
Vuonna 2014 esiteltiin kolme selvitystä, joiden pohjalta tehdyt poliittiset päätökset vaikuttavat kunnan
organisaatioon ja budjettiin. Kerromme seuraavassa näiden päätösten seurauksista.

1. Uusi poliittinen organisaatio ja toimintaorganisaatio.
Kunnanvaltuusto päätti kesäkuussa 2014 uudesta poliittisesta organisaatiosta, joka on voimassa vuodesta 2015
lähtien.
Poliittinen organisaatio (Politisk organisation)
Kunnanvaltuustoon perustetaan kaksi tavoitealueiden valmisteluryhmää (målområdesberedningar), jotka
kumpikin koostuu 12 jäsenestä. Tehtävänä on järjestää kansalaiskeskusteluja kunnan vision ja kehitysstrategian
pohjalta. Työmarkkinalautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta lakkautetaan ja ne korvataan
kunnanhallituksen alaisuudessa toimivalla uudella valiokunnalla – kasvuvaliokunta (tillväxtutskottet)– johon
kuuluu seitsemän jäsentä. Suunnittelu- ja kehitysvaliokunta lakkautetaan ja korvataan tuki- ja
strategiavaliokunnalla (utskottet för stöd och strategi). Suunnittelu- ja kehitysvaliokunnalle aikaisemmin
kuuluneet elinkeinoelämä ja kehitys kuuluvat nyt kasvuvaliokunnalle.
Toimintaorganisaatio (Verksamhetsorganisation)
Kunnanhallitus teki syyskuussa päätöksen 2014 uuteen poliittiseen organisaatioon sovitetusta uudesta
toimintaorganisaatiosta.
Tuen ja strategian kunnanjohtotoimistoon (Kommunledningskontoret för stöd och strategi) kootaan kunnan
yhteiset henkilöstön, talouden, hallinnon, tietotekniikan ja ateriapalvelujen tukiresurssit. Kehityksestä,
kansanterveydestä, kriiseistä ja valmiudesta sekä ympäristöstä vastaavien strategisten resurssien roolia
selkeytetään uudessa organisaatiossa.
Kunnanjohtotoimiston (Kommunledningskontoret) työtä johtavat kunnanjohtaja Christer Lenke,
henkilöstöpäällikkö Carina Fyrpihl ja talouspäällikkö Gunilla Sandgren.
Uusi toimintaorganisaatio jaetaan neljään hallintoon. Kolme niistä on ennallaan:
Lapsi- ja koulutushallintoa (Barn- och utbildningsförvaltningen) johtaa Henrik Arenvang.
Bergslagenin ympäristö- ja rakennushallintoa (Bergslagens miljö- och byggförvaltning) johtaa Peter Grönlund.
Sosiaalihallintoa (Socialförvaltningen) johtaa Madde Gustavsson 31. maaliskuuta 2015 saakka.
Kasvuhallinto (Tillväxtförvaltningen) on uusi hallinto, joka vastaa elinkeinoelämään ja kehitykseen liittyvistä
kysymyksistä, kuten tontti- ja maarakennusasioista, infrastruktuurista, maaseudun kehityksestä ja
kuluttajavalistuksesta. Kasvuhallinnon alaisuuteen kuuluvat myös työmarkkinat ja aikuiskoulutus sekä kulttuuri ja
vapaa-aika. Hallintopäällikkö on Merit Israelsson.

2. Kunnan yhtiöt (Kommunala bolag)
Kunnanvaltuusto teki toukokuussa päätöksen uudesta yhtiökonsernista, joka on voimassa yhtiöiden tänä keväänä
pidettävistä vuosikokouksista lähtien.
Linde Stadshus AB on emoyhtiö, joka johtaa ja koordinoi muiden konserniin kuuluvien yhtiöiden toimintaa,
konsernin strategista suunnittelua sekä tiedotusta kunnalle. Toimitusjohtaja on Christer Lenke.
Niin kutsutut tytäryhtiöt jaetaan selkeämmin kolmeen alueeseen:

Energia – Linde Energi AB ja Linde Energi försäljning AB. Yhtiöt vastaavat sähkön tuotannosta ja myynnistä.
Toimitusjohtaja on Anders Anté.
Kiinteistöt – Fastigheter i Linde AB (FALAB) ja Lindesbergsbostäder AB (LIBO). FALAB huolehtii kunnan
hallintokiinteistöistä sekä esikouluista, kouluista ja teollisuuskiinteistöistä. LIBO huolehtii nk. yleishyödyllisistä
asunnoista sekä hoito- ja hoivatoimen erityisasunnoista ja ryhmäasunnoista. Toimitusjohtaja on Roger
Sixtensson.
Uimahalli, tapahtumat ja kaivos – Besök Linde AB. Yhtiö huolehtii uimahallista, Lindesbergin areenasta ja
Stripan kaivosalueesta. Toimitusjohtaja on Åsa Jönsson-Carlsson.

3. Tilojen tehostaminen (Lokaleffektivisering)
Selvitys kunnan tilojen tehostamisesta esiteltiin toukokuussa 2014. Tiloja voidaan vähentää kokonaisuudessaan
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noin 12 000 m irtisanomalla, myymällä tai purkamalla kiinteistöjä. Se pienentäisi vuokrakustannuksia noin 15
miljoonaa kruunua. Kunnanvaltuusto on ensimmäisessä vaiheessa vuoden 2015 budjettia laatiessaan päättänyt
seuraavista muutoksista:
Monien Lindeskolan-koulun kiinteistöjen huoltotarve on suuri. Kunnostustöiden ja toimintaan sopeuttamisen
jälkeen puretaan rakennukset D, E, G ja T sekä Byggård-rakennus. Muita ensimmäisessä vaiheessa käytöstä
poistettavia rakennuksia ovat Gula villan (lapsi- ja koulutushallinto), Ekbackenin vanha voimistelusali, Ramsbergin
kirjasto, sosiaalihallinnon tilat Prästgatanilla sekä Fellingsbron arkisto. Stripaan perustetaan kunnalle uusi
yhteinen arkisto. Näillä muutoksilla voidaan pienentää vuokrakustannuksia 4,7 miljoonaa kruunua.
Selvityksessä ehdotettiin myös Ramsbergin ja Rockhammarin koulujen lakkauttamista. Asiasta ei ole tehty
päätöstä, mutta tästä aiheutuva kustannusten väheneminen on huomioitu vuoden 2016 budjettisuunnittelussa.
Selvityksessä ehdotettiin myös Storån yläasteen lakkauttamista ja koulun oppilaiden sijoittamista Lindesbergiin.
Tämä ehdotus otetaan huomioon Lindesbergin uutta yläastetta suunniteltaessa.
Kunnanjohtajan johtaman tilaresurssiryhmän (lokalresursgrupp) tehtävänä on koordinoida toimintojen
tilatarpeet. Ryhmään osallistuvat lapsi- ja koulutushallinnon, sosiaalihallinnon ja kasvuhallinnon hallintopäälliköt
sekä FALABin toimitusjohtaja ja kiinteistöpäällikkö
Christer Lenke, kunnanjohtaja

