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KALLELSE
Datum

2018-05-28

Mathias Brandt

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde 2018-06-12 kl. 13.00 i Kommunhuset, lokal
Sfären för att behandla följande ärenden:
Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 13.00
Ärenden
1 Upprop.
2 Val av justerare samt dag för justering, föreslås Berit Qvarnström (V) och
Vivianne Pettersson (M), måndag 18/6 kl 15.30
3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde
4 Fastställande av dagordning.
Allmänhetens frågestund
Ledamöternas frågestund
Allmänpolitisk debatt

Varje parti ges 5 minuter för anförande, där partierna ges ordet i
storleksordning med största parti först. Efter anföranderunda öppnas för
inlägg och repliker om högst två minuter.
Beslutsärenden

5 Valärenden
6 Ärenden väckta av kommunfullmäktiges beredningar
7 Inkomna motioner, medborgarförslag och interpellationer
8 Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till
förtroendevalda i Hällefors kommun, dnr KS 14/00143
9 Preliminär strategisk planering för Hällefors kommun 2019-2023 och
budget för 2019, dnr KS 18/00142
10 Revidering av tidplan för ekonomiprocessen, dnr KS 17/00239
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11 Beslut om partistöd 2018
12 Årsredovisning för Bergslagens räddningstjänst 2017, dnr KS 18/00089
13 Årsredovisning för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2017
14 Investeringsåtgärder gällande Formens hus, dnr KS 16/00243
15 Ny konstruktion av prissättning för rengöring (sotning) i Bergslagens
räddningstjänst, dnr KS 18/00074
16 Taxa för tillsyn av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare, dnr KS
18/00088
17 Säkerställande av skolmiljön Klockarhagsskolan del 2, dnr KS 17/00179
18 Återställning av Stationsvägen del 2, dnr KS 16/00083
19 Svar på hållbarhetsberedningens ärende om utvecklingssatsning i området
Lindholmstorpet, dnr KS 18/00115
Informationsärenden

20 Information från kommunfullmäktiges beredningar, ej bilaga
21 Uppföljning av revisorernas granskningar mandatperioden 2015-2018
Delgivningsärenden

Gruppmöte för (S) 2018-06-07 i partilokalen.

Susanne Grundström
Ordförande

Per Karlsson
v. ordförande

Stefan Backius
2:e v. ordförande

Mathias Brandt
kanslichef
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Datum

2018-05-31

Revidering av bestämmelser om arvoden och
ersättningar till förtroendevalda i Hällefors kommun, dnr
KS 14/00143
Beslutsunderlag
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Hällefors
kommun
KF 2018-04-24 § 49
Ärendet
I samband med att Hällefors kommuns politiska organisation genomlystes av
en politisk styrgrupp med representanter från alla partier tillsammans med
KPMG och kommunförvaltningen, fick styrgruppen av kommunfullmäktige
2014-04-24 § 49 i uppdrag att återkomma med förslag till revidering av
arvodesbestämmelser samt revidering av partiföreträdarnas reglemente.
Styrgruppen återkommer nu med förslag till arvodesbestämmelser.
Utgångspunkten för revideringen av arvodesbestämmelserna var att tillskapa
ett oppositionsråd samt att tillföra gruppledare som avses att ersätta nuvarande
partiföreträdare, inom den ram som idag används för fast arvoderade
förtroendevalda. Oppositionsrådet ska tillika fungera som kommunstyrelsens
andre vice ordförande.
Styrgruppen har enats om ett förslag där avsnitten 3.3 och 3.4 tillförs
arvodesbestämmelserna. I övrigt har i förslaget de delar tagits bort, där
fullmäktige beslutat om en annan organisation från och med nästa
mandatperiod. Vidare föreslås att kommunstyrelsens ordförande tillika ska
vara ordförande i ledningsutskottet.
Uppdragen som ordförande i BRÅ, KHR och KPR kopplas inte längre till
annat uppdrag. Styrgruppens mening är att dessa bör tillsättas av den
förtroendevalde som är bäst lämpad snarare än att vara bunden till ett annat
ordförandeskap.
I bilaga 1 har tagits bort bildnings- och omsorgsutskott, liksom allmänna
utskottet och den arvodering som tillkom ordförandeuppdragen däri. Förslag
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till nya fast arvoderade uppdrag framgår av grönmarkerad text. Fördelningen
av arvoden för gruppledare har också lagts till. Den totala mängden fast
arvodering är oförändrad i förhållande till dagens organisation, men med en
förskjutning av resurser från majoritet till opposition.
Styrgruppen vill med förslaget också förtydliga att gruppledarna har en tydlig
koppling till kommunfullmäktige medan oppositionsrådet har sin koppling
främst gentemot kommunstyrelsen.
Förslaget föreslås att gälla från och med 2019-01-01. Det innebär att
gruppledarna, om de väljs tidigare än så, kommer att lyda under nuvarande
partiföreträdarreglemente fram till årsskiftet.
Ekonomi

Förslaget innebär varken någon utökning eller minskning av de fasta
arvodena i Hällefors kommun.
Folkhälsa

Styrgruppen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Miljö

Styrgruppen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Medborgarperspektiv

Ur ett medborgarperspektiv är det viktigt att arvodesbestämmelser och
andra dokument som reglerar de förtroendevaldas förutsättningar är
aktuella och tydliga, inte minst då det gäller ansvarsutkrävande. På samma
sätt är det av vikt att den som är beredd att ta på sig ett uppdrag vet vilka
förutsättningar som gäller.
Styrgruppens förslag till beslut
Revideringen av Bestämmelser om arvoden och ersättningar till
förtroendevalda i Hällefors kommun antas att gälla från och med 2019-01-01.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på styrgruppens förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Revideringen av Bestämmelser om arvoden och ersättningar till
förtroendevalda i Hällefors kommun antas att gälla från och med 2019-01-01.
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1

INLEDANDE BESTÄMMELSER

Utöver det som föreskrivs om ekonomiska förmåner i 4 kapitlet
Kommunallagen gäller dessa bestämmelser för förtroendevalda i
Hällefors kommun.
För ledamöter och ersättare i styrelser för kommunens bolag och
lekmannarevisorer gäller särbestämmelser. För partiföreträdare gäller
separat reglemente.

2

TOLKNING AV BESTÄMMELSERNA

Kommunstyrelsen avgör frågor om tillämpning och tolkning av dessa
bestämmelser.

3

ARVODEN

3.1 Arvodesprinciper
Det enskilda arvodesbeloppet fastställs med beaktande av uppdragets
omfattning och innehåll till en viss procentandel av ett basarvode.
Basarvodet utgörs av det grundarvodesbelopp som utges till
ledamöterna vid Sveriges Riksdag.
3.2 Arvode för kommunstyrelsens ordförande
För det arbete som är förenat med uppdraget som kommunstyrelsens
ordförande utgår ett årsarvode. Årsarvodet utgår med 76 procent av
basarvodet och utbetalas med en tolftedel per månad utifrån
uppdragets omfattning.
Årsarvodet utgör ersättning för det arbete och ansvar som är förenat
med uppdraget som kommunstyrelsens ordförande.
Kommunstyrelsens ordförande har utöver sitt årsarvode rätt till
ersättning för resekostnader samt traktamente. Resor till och från
arbetet på fasta tjänstgöringsdagar betraktas dock som arbetsresor för
vilka resekostnadsersättning inte utgår.
Kommunstyrelsens ordförande har rätt till ledighet utan att arvodet
reduceras. Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att
förtroendeuppdraget kan fullgöras på avsett sätt.
Kommunstyrelsens ordförande som på grund av sjukdom är
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag ska anmäla sjukdom till
kommunsekreteraren kanslichef. Sjukanmälan ska ske i enlighet med
kommunens rutiner. Vid annan frånvaro ska arvodet reduceras om
frånvarotiden överstiger en månad. I sådant fall ska avdrag på arvodet
ske i motsvarande mån som frånvaron överstiger en månad.
Om förtroendevald med årsarvode på grund av sjukdom är förhindrad
att fullgöra sitt uppdrag för längre tid och ersättare utses, får ersättaren
arvode enligt ovan motsvarande tjänstgöringstiden.
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Avgår förtroendevald, som erhåller årsarvode, under
tjänstgöringsperioden, fördelas arvodet mellan den som inträder och
den som avgår. Fördelningen sker i förhållande till den tid varunder
var och en av dem innehaft uppdraget.
3.3

Arvode för oppositionsråd tillika kommunstyrelsens
andre vice ordförande
Oppositionsråd i Hällefors kommun är tillika andre vice ordförande i
kommunstyrelsen. I rollen som oppositionsråd, har rådet att bistå
samtliga oppositionspartier med representation i kommunfullmäktige,
i fråga om exempelvis informationsöverföring.
Arvodets storlek relateras till kommunstyrelseordförandes arvode och
framgår av bilaga 1. Arvodet utbetalas med en tolftedel per månad.
Oppositionsrådet har utöver sitt årsarvode rätt till ersättning för
resekostnader samt traktamente. Resor till och från arbetet på fasta
tjänstgöringsdagar betraktas dock som arbetsresor för vilka
resekostnadsersättning inte utgår.
Oppositionsrådet har rätt till ledighet utan att arvodet reduceras.
Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att förtroendeuppdraget kan
fullgöras på avsett sätt.
Arvodet inkluderar sammanträdesarvode för sammanträden med
kommunstyrelsen och de utskott där oppositionsrådet har invalts, och
alla de uppgifter som är kopplade till uppdraget, t ex planering och
ledning av dessa organs arbete, beredning av ärenden och
förberedelser inför sammanträden, vara oppositionens talesman mot
allmänheten, ansvara för kontakt med massmedia, ha fortlöpande
kontakt med berörd personal, aktivt deltaga i budgetarbete,
representation och uppvaktningar samt deltaga i ej protokollförda
överläggningar med andra kommunala organ.
Arvodet inkluderar även ersättning för förlorad arbetsinkomst och
semesterersättning.
3.4 Arvode för gruppledare
Varje parti som har två eller flera mandat i kommunfullmäktige har
rätt att representeras av en gruppledare.
Arvodet för gruppledarna beräknas utifrån en pott om totalt
motsvarande 50 % av kommunstyrelsens ordförandes arvode, vilket
ska fördelas lika över de partier som uppfyller kraven och väljer att
utse en gruppledare.
Gruppledaren ska väljas bland kommunfullmäktiges ledamöter och
valet ska meddelas kommunfullmäktige för att arvode ska utbetalas.
Gruppledarnas uppdrag regleras ytterligare i separat reglemente.
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3.5

Särskilt arvode till ordförande och övriga fast
arvoderade.
Ordförande och revisor som anges i bilaga 1, ersätts med ett särskilt
arvode för det arbete som är förenat med uppdraget.
Arvodets storlek relateras till kommunstyrelseordförandes arvode och
framgår av bilaga 1. Arvodet utbetalas med en tolftedel per månad.
Arvodet inkluderar sammanträdesarvode för den egna
nämndens/styrelsens/utskottets/kommunfullmäktiges beredningars
sammanträden och alla de uppgifter som är kopplade till uppdraget, t
ex planering och ledning av nämndens/styrelsens/utskottets/
kommunfullmäktiges beredningars arbete, beredning av ärenden och
förberedelser inför sammanträden, upprättande av föredragningslista,
justering av protokoll, vara nämndens/styrelsens/utskottets/
kommunfullmäktiges beredningars talesman mot allmänheten, ansvara
för kontakt med massmedia, ha fortlöpande kontakt med berörd
personal, aktivt deltaga i budgetarbete, representation och
uppvaktningar, deltaga i ej protokollförda överläggningar med andra
kommunala organ.
Arvodet inkluderar även ersättning för förlorad arbetsinkomst och
semesterersättning.
Utöver det särskilda arvodet har de förtroendevalda enligt bilaga 1 rätt
till ersättning för resekostnader samt traktamente. Resor till och från
arbetet på fasta tjänstgöringsdagar betraktas dock som arbetsresor för
vilka resekostnadsersättning inte utgår. Arvode för uppdrag som
ledamot eller ersättare i annan nämnd utgår enligt gängse regler.
Ordförande och revisor som får särskilt arvode enligt vad som följer
av bilaga 1 har rätt att avstå från det särskilda arvodet för att istället få
sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Ett
sådant val ska gälla för minsta tidsperiod om ett år. Ordförande och
revisor som på grund av sjukdom eller annat är förhindrad att fullgöra
sitt uppdrag under en tid som överstiger en månad ska få avdrag på
arvodet i motsvarande mån som frånvaron överstiger en månad. Vid
frånvaro som understiger en månad ska arvodet inte reduceras.

4

SAMMANTRÄDESARVODE

Ersättning utgår endast till de förtroendevalda som är ledamöter eller
ersättare i den aktuella nämnden, styrelsen, utskottet, fullmäktige eller
fullmäktiges beredning.
4.1 Arvodesberättigade uppdrag
Sammanträdesarvode utgår till tjänstgörande ledamöter och
tjänstgörande och icke tjänstgörande ersättare för:
4.1.1

Protokollförda sammanträden

Kommunfullmäktige, beredningar, kommunstyrelse, valnämnden,
myndighetsnämnd för skola och omsorg, allmänna utskottet,
bildningsutskottet och omsorgsutskottet.
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4.1.2

Protokollsjustering

Kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder, utskott samt
fullmäktiges beredningar kommunfullmäktiges valberedning.
4.1.3

Partigruppsmöten

Med anledning av kommunfullmäktiges sammanträde eller i direkt
anslutning till sammanträde i kommunstyrelse eller utskott.
För partigruppmöte utgår ersättning för maximalt 2 timmar inför
respektive sammanträde.
4.1.4

Övriga uppdrag

Annat uppdrag som kommunalt förtroendevald efter särskilt beslut av
kommunstyrelsen, nämnd, utskott eller kommunfullmäktige.
Sammanträdesarvode utgår inte till ordförande för sammanträde i
utskott eller fullmäktiges beredningar. Sammanträdesarvode utgår inte
heller till kommunfullmäktiges ordförande för sammanträde i
kommunfullmäktige. Sammanträdesarvode utgår inte till
kommunstyrelsens ordförande.
4.2 Ersättning
Sammanträdesarvodet utgår per påbörjad halvtimme med 0,131
procent av kommunstyrelseordförandes månadsarvode. Vid beräkning
av ersättning anses påbörjad timme som halv timme. Beloppet
avrundas till jämt krontal.
Sammanträdesarvode utges utöver eventuell ersättning för förlorad
arbetsinkomst. Arvodet inkluderar semesterersättning. I
sammanträdesarvodet ingår inläsning av sammanträdeshandlingar.
4.2.1

Maximerat sammanträdesarvode

Ersättning utgår för maximalt 8 timmar per dag. Den förtroendevalde
ska till sekreteraren ange om arvode begärts för sammanträde tidigare
samma dag. För partigruppmöte utgår ersättning för maximalt 2
timmar inför respektive sammanträde.

4.2.2

Handikapprådet och pensionärsrådet

För de av kommunen utsedda representanterna i handikapprådet och
pensionärsrådet gäller kommunens regler om sammanträdesarvode.
4.2.3

Gemensamma nämnder – Samhällsbyggnadsnämnden
Bergslagen samt Bergslagens Överförmyndarnämnd.

Hällefors kommun har tillsammans med Lindesberg, Ljusnarsberg och
Nora kommuner inrättat en gemensam nämnd inom miljö- och
byggområdet – Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. Lindesberg är
värdkommun.
Hällefors kommun har tillsammans med Ljusnarsberg, Lindesberg och
Nora kommuner inrättat en gemensam överförmyndarnämnd.
Ljusnarsberg är värdkommun.
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Varje kommun svarar för ersättning till de ledamöter som respektive
kommun utsett i de gemensamma nämnderna. Ledamöter och ersättare
valda av Hällefors kommun får sammanträdesarvode vid protokollförda
sammanträden och i förekommande fall dagarvode, resekostnadsersättning och traktamente.
Nämndernas ordförande och vice ordförande utses av
värdkommunernas fullmäktige men får arvode av den kommun för
vars räkning uppdraget utförs. Ordförande och vice ordförande som
utses för Hällefors räkning arvoderas enligt bilaga 1 och enligt
bestämmelserna om särskilt arvode i p 3.3

5

DAGARVODE

Förtroendevalda får vid förrättning inom kommunen samt vid resa
utom kommunen, ett särskilt dagarvode. Med förrättning menas
konferens, studiebesök, studieresa eller kurs som rör kommunal
angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala
förtroendeuppdraget.
Arvode för uppdrag utgår endast om nämnd/styrelse/utskott/
fullmäktiges beredningar eller dess ordförande uppdragit till den
förtroendevalde att delta på förrättning, konferens etc. För ordförande
gäller att dagarvode utgår för förrättningar och kompetenshöjande
insatser i rimlig omfattning.
Dagarvode utgår inte till de förtroendevalda som arvoderas med ett
särskilt arvode enligt bilaga 1, förutom till förtroendevalda revisorer,
som är berättigade till dagarvode vid förrättning utanför kommunen.
Dagarvode utgår inte heller till kommunstyrelsens ordförande.
Dagarvodet utgår per påbörjad halvtimme med 0,131 procent av
kommunstyrelseordförandes månadsarvode. Vid beräkning av
ersättning anses påbörjad timme som halv timme. Dagarvodet utges
utöver eventuell ersättning för förlorad arbetsinkomst samt
resekostnadsersättning och traktamente. Arvodet inkluderar
semesterersättning.
5.1 Maximerat dagarvode
Ersättning utgår för maximalt 8 timmar per dag.
5.2

Arvode till valnämndens ledamöter och ersättare
under särskild röstmottagning, valdag och
onsdagsräkning
För tjänstgöring under särskild röstmottagning, valdag och
onsdagsräkning utgår ersättning till ledamöter och ersättare för
påbörjad halvtimme med 0,131 procent av
kommunstyrelseordförandes månadsarvode. Bestämmelserna om
maximerat sammanträdesarvode ovan gäller inte för ersättning enligt
denna bestämmelse.

6

VIGSEL- OCH BEGRAVNINGSFÖRRÄTTARE
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Till förtroendevald som är utsedd som officiant vid borgerliga vigslar
och begravningar utgår per tillfälle arvode med 1,2 procent av
kommunstyrelseordförandes månadsarvode per vigsel- eller
begravningstillfälle. Reseersättning utgår för faktiskt avstånd.

7

SÄRSKILDA ERSÄTTNINGAR

7.1 Förlorad arbetsinkomst
Förtroendevald som förlorar arbetsinkomst på grund av sammanträde
eller förrättning, har rätt till ersättning för inkomstbortfall.
Ersättning ges med högst 4,8 procent av kommunstyrelseordförandes
månadsarvode per timme och dag. Ersättning för förlorad
arbetsinkomst ges, förutom för direkt sammanträdes- eller
förrättningstid, även för tid för resa som tas i anspråk för inställelse till
och från uppdraget.
Ersättning utgår för partigruppsmöten enligt avsnitt 4.1.3.
Förtroendevald som är anställd hos annan än Hällefors kommun, ska
för varje tillfälle genom intyg från arbetsgivare styrka
inkomstförlusten.
Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst görs på kommunens
blankett. Blanketten fylls i av den förtroendevalde och intygas av
arbetsgivaren. Av intyget ska framgå för vilken tid och med vilket
belopp som löneavdrag gjorts. Utbetalning sker utifrån detta underlag.
Förtroendevald som är egen företagare, erhåller schablonersättning
motsvarande den senast fastställda kalenderdagsberäknade
sjukpenning som försäkringskassan skulle ha utbetalt på 80
procentsnivån, multiplicerat med 1,25. Intyg från försäkringskassan
ska lämnas. Schablonbeloppet beräknas enligt följande:
Sjukpenning/dag (80%-nivån) x 1,25 x 30 dagar = ersättning per
timme
165 timmar
Förtroendevald som på grund av sina kommunala uppdrag går miste
om arbetslöshetsersättning eller ersättning från föräldraförsäkringen,
har rätt till ersättning för det faktiska ersättningsbortfall som den
förtroendevalda kan styrka med intyg från arbetslöshetskassa eller
försäkringskassa.
Ersättning utgår endast för frånvaro som medfört avdrag på lön eller
motsvarande. Detta medför till exempel att semesterledighet,
kompensationsledighet eller förskjuten arbetstid inte ersätts.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår inte till de förtroendevalda
som arvoderas med särskilt arvode, såvida det inte gäller tid utöver
den fastställda omfattningen på uppdraget. Ersättning utgår inte heller
till kommunalråd.

8

FÖRLORADE SEMESTERFÖRMÅNER
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Förtroendevald som på grund av uppdrag åt kommunen går miste om
betalda semesterdagar, semesterersättning eller annan form av
semesterförmån, har rätt till ersättning för förlorade semesterförmåner.
Löneavdrag för tjänstledighet medför inte alltid bortfall av
semesterförmåner. Förtroendevald som vill begära ersättning för
förlorad semesterförmån ska genom intyg från arbetsgivaren visa att
semesterlön har förlorats och hur stor förlusten är. Detta sker
lämpligen efter intjänandeårets slut genom att ansöka om ersättning
Ersättning utgår inte till kommunstyrelsens ordförande.

9

SÄRSKILDA ARBETSFÖRHÅLLANDEN

Förtroendevald med speciella arbetstider eller särskilda
arbetsförhållanden i övrigt kan i särskilda fall få skälig ersättning för
lönebortfall och förlorad semesterförmån. Till exempel kan det inte
anses som skäligt att den förtroendevalde utför sina ordinarie
arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträde eller motsvarande.
Ersättning utgår inte till kommunstyrelsens ordförande.

10 PENSION OCH FÖRSÄKRING
10.1 Kommunal pension enligt OPF-KL
OPF-KL gäller för samtliga förtroendevald som innehar uppdrag efter
2015-01-01.
För årsarvoderade gäller GL-F – grupplivförsäkring för
förtroendevalda i kommun och landsting enligt särskilda villkor.
10.2 Ansökan om pension eller avgångsersättning enligt
OPF-KL
Förtroendevald som omfattas av OPF-KL skall skriftligen ansöka om
omställningsstöd på avsedd blankett. Ansökan lämnas tre månader
innan förmånen ska börja betalas ut.
10.3 Förlorade pensionsförmåner för fritidspolitiker
Förtroendevald fritidspolitiker som på grund av uppdrag åt kommunen
går miste om pensionsförmån har rätt till ersättning för förlorad
pensionsförmån. Ersättning utgår för styrkt förlorad pensionsförmån.
Den årliga ersättningen uppgår till 4,5 procent av den sammanlagda
ersättningen för förlorad arbetsinkomst som under ett kalenderår
utbetalats till den förtroendevalde för fullgörande av
förtroendeuppdrag hos kommunen. Den som kan styrka att
pensionsförlusten är större än 4,5 procent av den sammanlagda
ersättningen för förlorad arbetsinkomst har rätt till kompensation för
den verkliga pensionsförlusten.
Dessa bestämmelser avser förtroendevalda som innehar uppdrag i
Hällefors kommun.
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Ersättning för förlorad pensionsförmån kan bara utgå till
förtroendevalda som har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Bestämmelserna omfattar inte heller ledamöter och ersättare i de
kommunala bolagsstyrelserna.
10.4 Yrkande av ersättning
För att få ersättning för förlorad pensionsförmån krävs att den
förtroendevalde, med intyg från sin arbetsgivare, kan styrka att
fullgörandet av det kommunala förtroendeuppdraget medför en lägre
inbetalning av tjänstepensionsavgifter och därmed en förlorad
pensionsförmån.
Den förtroendevalde ska lämna sitt yrkande om ersättning för förlorad
pensionsförmån senast vid utgången av februari månad, året efter det år
förlusten hänför sig.
Vid ansökan om ersättning för förlorad pensionsförmån ska kommunens
särskilda blankett användas. Till blanketten ska den förtroendevalde
bifoga intyg från sin arbetsgivare som styrker att hon/han haft en förlorad
pensionsförmån på grund av fullgörandet av förtroendeuppdrag hos
kommunen. Blanketten ska lämnas till nämndens/styrelsens sekreterare
före februari månads utgång.
Arbetstagare anställda av Hällefors kommun får inget
tjänstepensionsavdrag och för dessa förtroendevalda uppstår alltså ingen
pensionsförlust.
Ersättningen utgår i form av årliga avgifter till
tjänstepensionsförsäkringen. Den förtroendevalde kan välja om
ersättningen istället ska utbetalas som lön. Ett sådant val ska gälla för
minsta tidsperioden om ett år.
Den förtroendevalde tillgodoräknas pensionsavgift från Hällefors
kommun endast om den för kalenderåret är högre än 1 procent av
samma års inkomstbasbelopp (IBB). Då den förtroendevalde inte ska
tillgodoräknas pensionsavgift betalar Hällefors kommun ut
motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i form av
ersättning som inte är pensionsgrundande.

11 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER
11.1 Resekostnadsersättning och traktamente
Ersättning utgår för resekostnader som uppkommit till en följa av
deltagande i sammanträde eller motsvarande enligt de grunder som
gäller för kommunens anställda enligt det kommunala
bilersättningsavtalet (f n BIA), om reseavståndet överstiger 3 km
enkel väg.
Ersättning för resekostnader och traktamente vid sammanträde eller
motsvarande utom kommunen utgår enligt bestämmelserna i gällande
kollektivavtal för anställda i kommunen.
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Heltidsarvoderades resor till och från arbetet på fasta
tjänstgöringsdagar betraktas dock som arbetsresor för vilka
resekostnadsersättning inte utgår. Detta gäller även de förtroendevalda
som är arvoderas med ett särskilt arvode enligt bilaga 1.
Vid samtliga resor beräknas ersättningen efter avståndet mellan
permanentbostaden och förrättningsstället och endast för faktisk resa.
11.2 Barntillsyn
Ersättning utbetalas för styrkta kostnader som uppkommit till en följd
av deltagande i sammanträde eller motsvarande, för tillsyn av barn i
den förtroendevaldes familj. Ersättning utgår för barn som är under 10
år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utgå även för äldre
barn.
Ersättningen utbetalas maximalt per tillfälle med 1 procent av
kommunstyrelseordförandes månadsarvode. Ersättning utgår inte för
tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller annan närstående.
Ersättning utgår inte till kommunstyrelsens ordförande.
11.3 Särskilda kostnader för förtroendevald med
funktionsvariation.
Ersättning utbetalas till funktionshindrad förtroendevald för de
särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande i
sammanträde eller motsvarande och som inte ersätts på annat sätt.
Detta kan till exempel vara kostnader för resor, tolk, hjälp med
inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning
utbetalas efter individuell bedömning.
11.4 Vård och tillsyn av funktionsvarierad eller svårt sjuk
Ersättning utbetalas för styrkta kostnader som uppkommit till följd av
deltagande i sammanträde eller motsvarande för vård och tillsyn av
funktionshindrad eller svårt sjuk person som vistas i den
förtroendevaldes bostad. Ersättning utbetalas efter individuell
bedömning.
Ersättning utgår inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem
eller annan närstående. Ersättning utgår inte heller för tid då tillsyn
utförs av personliga assistenter med stöd av lag om stöd och service
till vissa funktionshindrade m.m. (LSS).
11.5 Övriga kostnader
Ersättning kan utbetalas för kostnader i övrigt om den förtroendevalde
kan visa att särskilda skäl funnits för dessa kostnader.
Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter
att genom omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra
att kostnader uppkommit. Ersättning utbetalas efter individuell
bedömning.
Kommunfullmäktiges presidium förfogar över särskilda
fortbildningsmedel, vilka kan utgå till partierna med högt 1000 kronor
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per fullmäktigeledamot och år. Ersättningen söks hos presidiet i
efterhand mot uppvisande av utlagda kostnader. Fortbildningens syfte
ska vara att stärka ledamöternas förmåga att fullgöra sitt
fullmäktigeuppdrag.

12 ARVODE TILL FÖRTROENDEVALD I HÄLLEFORS
KOMMUN SOM SAMTIDIGT ÄR ANSTÄLLD AV
KOMMUNEN
För förtroendevald som är anställd hos Hällefors kommun gäller
särskilda regler.
Anställd i Hällefors kommun som fullgör förtroendeuppdrag under
ordinarie arbetstid ska ansöka om ledighet för politiskt uppdrag. Av
ledighetsansökan skall framgå hur många timmar som uppdraget
kräver.
Förtroendevald som är anställd som lärare i Hällefors kommun ska
begära ledighet för den tid uppdraget tar oavsett om ordinarie arbetstid
skulle fullgjorts som undervisningstid, arbetsplatsförlagd till eller
förtroendetid. Detta gäller om uppdraget utförs mellan klockan 8.00
och 17.00. För tid efter klockan 17.00 begärs ledighet endast om
ordinarie arbetstid skulle fullgjorts då.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst ersätts efter anmälan upp till
maximerat belopp.

13 PRAKTISKA ANVISNINGAR
13.1 Begäran om ersättning
För att få ersättning för förlorad arbetsinkomst och/eller ersättning för
kostnader ska den förtroendevalde styrka förluster eller kostnader
enligt föreskrifterna i dessa bestämmelser. Anmälan ska ske på avsedd
blankett som lämnas till sekreteraren.
Arvode till kommunstyrelseordförande, särskilt arvode till ordförande
m.fl. samt arvode till partiföreträdare betalas ut utan föregående
anmälan.
Sammanträdesarvode och dagarvode utbetalas efter det att
sammanträdesrapport och attesterad reseräkningsblankett inlämnats av
sekreteraren, eller motsvarande, till respektive löneadministratör.
Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån ska lämnas in
senast två år från dagen för sammanträde eller motsvarande då
förlusten uppkom. Yrkande om förlorad arbetsinkomst och andra
ersättningar enligt dessa bestämmelser ska lämnas in senast tre
månader från dagen för sammanträde eller motsvarande då förlusten
eller kostnaden uppkom.
Eventuella kvitton och biljetter måste lämnas i original för att
ersättning ska betalas ut.
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13.2 Utbetalning
Arvode till kommunstyrelseordförande, särskilt arvode till ordförande
m.fl. utbetalas med en tolftedel per månad i samband med ordinarie
löneutbetalningsdag i kommunen.
Övriga ekonomiska förmåner utbetalas en gång per månad.
Utbetalning sker i dessa fall normalt i samband med månadens
ordinarie löneutbetalningsdag i kommunen månaden efter
sammanträdet eller motsvarande.
13.3 Frånvaro- och sjukanmälan
Ansvar för att meddela frånvaro från uppdraget förenat med Arvode
till kommunstyrelseordförande eller särskilt arvode till ordförande
m.fl. åligger den enskilde. Anmälan ska ske till lönekontoret.

14 BLANKETTER
Intyg om förlorad arbetsinkomst
Reseräkning
Ledighetsansökan för förtroendevald som samtidigt är anställd i
kommunen
Ansökan om omställningsstöd eller avgiftsbestämd ålderspension
enligt OPF-KL,
Ansökan om sjukpension, efterlevande- och familjeskydd
Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån

15 SÄRBESTÄMMELSER KOMMUNALA BOLAG OCH
STIFTELSER
(KF 2014-06-03 § 83, Gäller fr o m 2014-07-01)
15.1 Inledande bestämmelser
För ledamöter och ersättare i stiftelser och styrelser för kommunens
bolag och lekmannarevisorer gäller kommunens Bestämmelser om
arvoden och ersättning till förtroendevalda i Hällefors kommun i
tillämpliga delar dessa särbestämmelser innehållande arvodesregler
för kommunens stiftelser och bolag.
15.2 Tolkning av särbestämmelserna
Kommunstyrelsen avgör frågor om tillämpning och tolkning av dessa
bestämmelser.
15.3 Tillämpningsområde
Bestämmelserna gäller för av kommunfullmäktige valda
styrelseledamöter, ersättare och revisorer i kommunens bolag och
stiftelser.
15.4 Arvoden
Förutsättningen för beräkning av arvode utgörs av det
grundarvodesbelopp som utges till ledamöterna vid Sveriges Riksdag.
Kommunstyrelseordförandes arvode är fastställt med en viss
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procentandel av riksdagsmannaarvodet. Basarvodet för beräkningen
utgörs av Hällefors kommuns kommunstyrelseordförandes årsarvode.
15.5 Arvodesprinciper
Det enskilda arvodesbeloppet fastställs med beaktande av uppdragets
omfattning och innehåll till en viss procentandel av basarvodet.
15.6 Ordförandearvode
Ordförande i kommunens bolag ersätts med ett styrelsearvode.
Arvodets storlek relateras till basarvodet och framgår av
företeckningen nedan. Arvodet utbetalas med en tolftedel per månad.
Arvodet inkluderar sammanträdesarvode och alla uppgifter som är
kopplade till uppdraget. Arvodet inkluderar även ersättning för
förlorad arbetsinkomst och semesterersättning. Utöver det särskilda
arvodet har ordföranden rätt till ersättning för resekostnader samt
traktamente.
Arvode utgår inte till kommunstyrelsens ordförande.
Den som är berättigad till styrelsearvode enligt vad som följer nedan
och som på grund av sjukdom eller annat är förhindrad att fullgöra sitt
uppdrag under en tid som överstiger en månad ska få avdrag på
arvodet i motsvarande mån som frånvaron överstiger en månad. Vid
frånvaro som understiger en månad ska arvodet inte reduceras.

Uppdrag

Procent av kommunalrådsarvodet/år

Hällefors Bostads AB
Ordförande

20 %

Kostnaden för arvode till ordförande i kommunens bolag svarar de
kommunala bolagen för.
15.7 Sammanträdesarvode
Sammanträdesarvode utgår till styrelseledamot och närvarande
suppleant.
Sammanträdesarvode utgår även till styrelseledamot och tjänstgörande
suppleant vid bolagsstämma.
Sammanträdesarvodet utgår per påbörjad enligt kommunens
bestämmelser. Vid beräkning av ersättning anses påbörjad timme som
halv timme.
Förutom sammanträdesarvodet ersätts förlorad arbetsinkomst och
semesterersättning enligt intyg.
Maximerat sammanträdesarvode
Ersättning utgår för maximalt 8 timmar per dag.
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Sammanträdesarvode utgår inte till kommunstyrelsens ordförande.
15.8 Dagarvode
Styrelseledamot och suppleant får vid förrättning inom kommunen
samt vid resa utom kommunen, ett särskilt dagarvode.
Dagarvode utgår inte till ordförande som arvoderas med ett särskilt
arvode. Dagarvode utgår inte heller till kommunstyrelsens ordförande.
Med förrättning menas konferens, studiebesök, studieresa eller kurs
som rör bolagets angelägenhet och som har ett direkt samband med
förtroendeuppdraget i bolaget.
Dagarvodet utgår per påbörjad halvtimme enligt kommunens
bestämmelser. Vid beräkning av ersättning anses påbörjad timme som
halv timme.
Förutom dagarvodet ersätts förlorad arbetsinkomst och
semesterersättning enligt intyg. Dagarvodet utges utöver eventuell
resekostnadsersättning och traktamente.
15.9 Maximerat dagarvode
Ersättning utgår för maximalt 8 timmar per dag.
Uppdrag som angetts ovan ska godkännas av styrelsen eller
ordförande innan det utförs, för att dagarvode ska betalas ut.
15.10

Lekmannarevisorer i bolag

Arvode till lekmannarevisorer
Lekmannarevisorer ersätts med dagarvode för den tid som behöver tas
i anspråk för att fullgöra uppdraget i bolaget.
Utöver dagarvodet har lekmannarevisorerna rätt till ersättning för
resekostnader samt traktamente.
Dagarvodet utgår per påbörjad halvtimme enligt kommunens
bestämmelser. Vid beräkning av ersättning anses påbörjad timme som
halv timme.
Förutom dagarvodet ersätts förlorad arbetsinkomst och
semesterersättning enligt intyg. Dagarvodet utges utöver eventuell
resekostnadsersättning och traktamente.
15.11
Maximerat dagarvode för lekmannarevisor
Ersättning utgår för maximalt 8 timmar per dag.
Kostnader för arvode till lekmannarevisorer svarar de kommunala
bolagen för.
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16 BILAGA 1 SÄRSKILDA ARVODEN mm
Uppdrag

Procent av kommunstyrelseordförandes arvode

Kommunfullmäktige
Ordförande

30%

Kommunstyrelsen
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande, tillika oppositionsråd

100%
30% 0 %
0% 50 %

Kommunstyrelsens ledningsutskott
Ingår i kommunstyrelsens ordförandes uppdrag
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

40 %

Brottsförebyggande rådet
Ordförande
Kommunala handikapprådet
Ordförande
Kommunala pensionärsrådet
Ordförande

Ingår i kommunstyrelsens
1:e vice ordförandearvode
Ingår i omsorgsutskottets
ordförandearvode
Ingår i omsorgsutskottets
ordförandearvode

Krisledningsnämnd (tillika kommunstyrelsen)
Krisledningsnämndens ledamöter/ersättare är också
ledamöter/ersättare i kommunstyrelsen, varför ingen särskild
ersättning utgår.
Myndighetsnämnd för skola och omsorg
Ordförande
10 %
Delegerad jour
10 %
Valnämnden
Ordförande

5% över mandatperioden

Kommunrevisionen
Ledamot
Ordförande

5%
8%

Bergslagens överförmyndarnämnd
Ordförande

Enligt Ljusnarsbergs
kommuns
arvodesbestämmelser
(om ledamot från Hällefors kommun fullgör som ordförande)
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen
Ordförande
Enligt Lindesbergs
kommuns
arvodesbestämmelser
(om ledamot från Hällefors kommun fullgör som ordförande)
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Gruppledare
Förfogas totalt motsvarande 50 % av kommunstyrelsens
ordförandearvode att fördela till gruppledare bland de partier som har
två eller flera mandat i kommunfullmäktige.

Sida
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Datum

2018-05-31

Preliminär strategisk planering för Hällefors kommun år
2019-2023 och budget för år 2019, dnr KS 18/00142
Beslutsunderlag
Sveriges kommuner och landstings cirkulär 18:17, vårproposition och
vårändringsbudgeten för år 2018
Sveriges kommuner och landstings cirkulär 18:18, budgetförutsättningar för
åren 2018-2021
Förslag till preliminär strategisk planering för Hällefors kommun år 20192023 och budget för år 2019
Ärendet
Kommunförvaltningen har utifrån nu gällande finansiella målsättningar och
de ekonomiska förutsättningar som råder för kommunen kommande år
sammanställt ett förslag till ekonomisk budget för åren 2019 till 2023
innehållande en budget för verksamhetsåret 2019.
Ekonomiberedningen upplever att de erhållit mycket information om de
kommunala verksamheternas situation och förutsättningar utifrån ett
verksamhetsperspektiv, vilket beredning anser är bra. Under dialogerna har
det varit ett större fokus på kommande verksamhetsår och verksamheterna har
presenterat ekonomomiska underlag som möjliggör för politikerna att kunna
prioritera i budgetarbetet inför år 2019 men även planen för åren 2020-2023.
Beredningen önskar dock mer information om utveckling av verksamheten –
mer strategi. I chefsrollen ligger omvärldsbevakning och det är viktigt att
tänka nytt.
Beredningen diskuterar utmaningen som skolan har utifrån att antalet elever
ökat under senaste åren och att ökningen fortsätter. Ett annat område som
beredning anser vara viktigt är att säkra kommunens framtida
kompetensförsörjning som beredningen anser vara en stor utmaning.
Förvaltningen har sedan tidigare i uppdrag att arbeta fram ett förslag på
kompetensförsörjningsplan.
Ekonomiberedningen anser att mallen för drift och investeringsäskandet är
tydlig och bra, vilket bör användas av alla budgetansvariga vid
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investeringsbehov för att kunna påvisa eventuella konsekvenser på kommande
års driftkostnader enligt kommunens riktlinjer för investeringar.
Under budgetdialogerna diskuteras den tidigare 300 dagarsregeln som
kommunen tog bort för några år sedan gällande hur många dagar en
timanställd vill arbeta i kommunen för att förhindra konvertering.
Beredningen föreslår att kommunförvaltningen får i uppdrag att utvärdera
borttagandet av regeln till förmån för de nya rutiner som idag gäller.
Beredningen påminner om den utredning som förvaltningen erhållit tidigare
gällande kvaliteten på de grönytor som kommunen har, vilket beredningen
anser vara viktigt och bör påskyndas.
Under beredningen sammanfattas att fokus ska vara effektivisering och/eller
kvalitetsförbättringar i samtliga verksamheter. Allt annat är inget som kan
läggas fokus på. Rehabiliteringsåtgärder är beredningen överens om att det
bromsar en framtida kostnadsutveckling. Slutligen konstaterar beredningen att
det kommer att krävas långsiktiga beslut gällande exempelvis reducering av
antalet lokalytor.
Dialogerna har haft en god uppslutning i stort när det gäller representanter av
partiföreträdare samt en gott deltagande från verksamheterna.
Ekonomi

För kommande mandatperiod föreslår förvaltningen fyra finansiella
inriktningsmål utifrån lagstiftningen vad gäller god ekonomisk hushållning
och kommunens fokus på att förbättra kommunens soliditet. Inriktningsmålen
ska fastställas per mandatperiod och vara kopplade till god ekonomisk
hushållning. Inriktningsmålen ska ha ett långsiktigt verksamhetsperspektiv
som visar den önskvärda inriktningen och utvecklingen av verksamheter
utifrån ett samhällsperspektiv. Inriktningsmålen ska kunna mätas via
indikatorer över tid genom att relatera dem till ett eller flera s k resultatmål.
1. Hällefors kommuns har ett positivt resultat som över en femårsperiod
minst motsvarar 3,0 procent av kommunens skatteintäkter och generella
statsbidrag samma period.
2. Hällefors kommun har investeringar som över en femårsperiod högst
motsvarar 4,6 procent av kommunens skatteintäkter och generella
statsbidrag samma period.
3. Hällefors kommun har amorterat på den långsiktiga låneskulden som över
en femårsperiod minst motsvarar 10 miljoner kronor.
4. Hällefors kommun har försäkrat bort den långsiktiga pensionsskulden
som över en femårsperiod minst motsvarar 20 miljoner kronor.
Förslaget utgår från Sveriges kommuner och landstings senaste cirkulär och
kommunfullmäktiges antagna finansiella inriktningsmål.
Förslaget till preliminärt årsresultat för år 2019 är 13 601 tkr. Förvaltningen
beräknar att kommunen erhåller 453 353 tkr i skatter och generella statsbidrag
för verksamhetsåret 2019 och är en utökning med 2,8 procent i förhållande till
innevarande års driftsbudget. Förslaget till driftbudget för 2019 är att
verksamhetens nettokostnader ska uppgå till 435 753 tkr, och är en utökning
med 2,4 procent i förhållande till innevarande års driftbudget. Finansnettot i
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förslaget till driftbudget för 2019 är -4 000 tkr och hänger ihop med dels att
kommunens låneskuld minskat samt fortsatt låga räntor.
I preliminära budgetförslaget ingår det extra riktade generella statsbidraget
s k välfärdsmiljonerna som kommunen preliminärt beräknas erhålla för
verksamhetsåren 2019 till 2020 på sammantaget 16,2 miljoner kronor.
Preliminär investeringsbudget föreslås uppgå totalt till 21 000 tkr för år 2019.
Förslaget utgår ifrån att investeringsnivån i förhållande till skatter och bidrag,
investeringsandel, ska uppgå till högst 4,6 procent.
Folkhälsa

Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på
frågan utifrån detta perspektiv.
Miljö

Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på
frågan utifrån detta perspektiv.
Medborgarperspektiv

Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på
frågan utifrån detta perspektiv.
Förvaltningens förslag till beslut
1

Preliminär driftbudget (ramar) för år 2019 fastställs enligt följande (tkr):
Kommunfullmäktige
2 151
Kommunstyrelse
433 072
Myndighetsnämnd
265
Valnämnden
265
Totalt
435 753

2

Preliminär investeringsbudget (ramar) för år 2019 fastställs enligt
följande (tkr):
Kommunstyrelse
21 000
Totalt
21 000

3

Finansiella inriktningsmål för år 2019-2022 fastställs.

4

Finansiella resultatmål för år 2019 fastställs.

5

Under år 2019 får ingen nyupplåning ske utifrån en investeringsnivå på
21 000 000 kronor och ett resultat på 13 601 000 kronor.

6

Under år 2019 får lån som förfaller till betalning upplånas på nytt med
totalt 17,5 miljoner kronor.

7

Ge kommunförvaltningen i uppdrag att utvärdera borttagandet av 300
dagarsregeln.

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar kommunchef
Tommy Henningsson och poängterar att föreliggande förslag är ett
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tjänstemannaförslag som avser att ge ekonomiska ramar som
planeringsunderlag för kommunens olika verksamheter.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Preliminär driftbudget (ramar) för år 2019 fastställs enligt följande (tkr):
Kommunfullmäktige
2 151
Kommunstyrelse
433 072
Myndighetsnämnd
265
Valnämnden
265
Totalt
435 753
2. Preliminär investeringsbudget (ramar) för år 2019 fastställs enligt följande
(tkr):
Kommunstyrelse
21 000
Totalt
21 000
3. Finansiella inriktningsmål för år 2019-2022 fastställs.
4. Finansiella resultatmål för år 2019 fastställs.
5. Under år 2019 får ingen nyupplåning ske utifrån en investeringsnivå på
21 000 000 kronor och ett resultat på 13 601 000 kronor.
6. Under år 2019 får lån som förfaller till betalning upplånas på nytt med
totalt 17,5 miljoner kronor.
7. Ge kommunförvaltningen i uppdrag att utvärdera borttagandet av 300
dagarsregeln.
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Strategisk planering 2019-2023

Planerings- och
uppföljningsprocessen
Kommunfullmäktige fastställer varje år den strategiska planen bestående av en treårsbudget i enlighet
med Kommunallagen plus ytterligare två år. Första året i planen benämns budget medan de fyra
följande åren kallas plan. Den strategiska planen innehåller omvärldsanalys, mål, inriktning, drift- och
investeringsramar samt resultat-, finansierings- och balansbudget, som utgör underlag för styrning av
verksamheterna. Budgetprocessen under året finns beskriven i kommunens verksamhets- och
ekonomistyrningspolicy och tillhörande riktlinjer. Under våren sker en process som leder fram till att
slutlig budget antas i Kommunfullmäktige i juni månad. I stort kan processen beskrivas enligt nedan:
Januari -februari: Kommunstyrelsens förvaltning svarar för att fånga upp fakta från
verksamhetsansvariga och sammanställa och utarbeta underlag till ekonomiberedningen utifrån
riktlinjerna.
Mars-april: Kommunstyrelsens förvaltning genomför en budgetkonferens där kommunfullmäktiges
ledamöter kallas. Dessutom inbjuds även ledamöter från kommunstyrelse, verksamhetschefer, valda
revisorer, fackliga företrädare och övriga nyckelpersoner. Under konferensen presenterar
förvaltningen kommunens ekonomiska och personella situation, förutsättningar för kommande år och
beskrivning av verksamheternas nuvarande situation, framtida utveckling och jämförelse med andra
jämföra kommuner.
Kommunfullmäktiges viktigaste ansvar i den övergripande planeringsprocessen är att bedöma och
uppskatta:
• kommunens finansiella ställning och ange de finansiella förutsättningarna,
• kommuninnevånarnas behov av kommunala tjänster och service, d v s ramarna för den
verksamhet som kommunen bedriver,
• kommunens kommande investeringsbehov.
Ekonomiberedningen genomför budgetdialoger för att få in information och behov av de kommunala
verksamheterna. Utifrån information från dialogen sker överläggningar mellan de politiska
grupperingarna. Under perioden arbetas ett förslag till budget och plan fram för kommande
femårsperiod.
Maj: Kommunstyrelsen lämnar förslag till preliminär budget och plan för kommunen åren 2019-2023.
Juni: Kommunfullmäktige beslutar om kommunens preliminära budget och plan för kommunen åren
2019-2023.
Augusti-november: Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål, ramar och inriktning arbetar
kommunstyrelsen fram förslag till verksamhetsplan och internbudget, där de kommunövergripande
målen konkretiseras. Verksamhetsplanerna är ett planeringsinstrument för verksamheten samt en
återrapportering, från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige, som beskriver hur den strategiska
planen brutits ner på verksamhetsnivå och beskriver vad som ska göras för att uppnå de uppsatta
målen. Kommunstyrelsen fastställer normalt sina respektive verksamhetsplaner med tillhörande
resultatmål i november månad och återrapportering till fullmäktige sker tidigast i december.
Kommunstyrelsens viktigaste ansvar i den planeringsprocessen är att:
• prioritera insatserna och dess kvalitet inom de givna ekonomiska ramarna,
• arbeta med effektivisering av verksamheten, för att vidmakthålla eller höja kvaliteten inom
givna ramar.
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Oktober: Kommunstyrelsen lämnar förslag till slutgiltig skattesats för kommunen år 2019.

Kommunstyrelsen lämnar förslag till slutgiltig budget och plan för kommunen åren 20192023.
November: Kommunfullmäktige beslutar om kommunens slutgiltiga skattesats för år 2019.
Kommunfullmäktige beslutar om kommunens slutgiltiga budget och plan för kommunen åren 20192023.
Uppföljning samt helårsprognos för verksamhet och ekonomi avrapporteras till kommunfullmäktige
vid fyra tillfällen per verksamhetsår: Månadsrapport för perioden januari-mars, delårsbokslut
för perioden januari-augusti och för verksamhetsåret i kommunens årsredovisning samt
nyckeltalssammanställning.
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Allmän analys
Den ekonomiska utvecklingen i omvärlden har stor påverkan för kommunens förutsättningar och
hälleforsbornas vardag. Analysen som ska ge en kortfattad bild av nuläget och utvecklingstendenserna
baseras på uppgifter och rapporter från främst Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Sveriges kommuner
Resultat

De snabbt ökande intäkterna från skatter, statsbidrag och reavinster gör att det ekonomiska resultatet
under några år varit starkt i kommunerna. Det sammantagna resultatet ligger på 3 procent som andel
av skatter och statsbidrag för de senaste tio åren, även om skillnaderna mellan kommunerna är
stora. Att kommunerna har haft många goda år kan även avläsas av att medelskattesatsen
ligger på samma nivå nu som den gjorde 2005. Samtidigt har skillnaderna mellan kommunerna ökat
något. Några mellanstora kommuner, främst förortskommuner, har sänkt skatten medan flera, mindre
kommuner har höjt den.
Kommunerna visar enligt det preliminära bokslutet ett resultat på 24 miljarder kronor 2017. Resultatet
motsvarar 4,4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Även om resultaten är mycket bra
överlag är variationen mellan kommunerna stor. Relativt få kommuner har ett negativt resultat 2017,
203 kommuner eller 70 procent, har ett resultat på eller över 2 procent av skatter och bidrag.
Det är något fler kommuner som har negativt resultat och något färre som har över 2 procent än 2016
trots att resultatet totalt sett är bättre 2017. Verksamhetens kostnader ökade med 3,9 procent i löpande
priser 2017.
Trots de starka ekonomiska resultaten har det finansiella sparandet i kommunerna varit negativt. Det
innebär att kommunerna har förbrukat mer pengar än de har fått in, på grund av den höga
investeringstakten, som år 2020 beräknas vara dubbelt så hög som den var 2008. Det har också lett till
att kommunernas lån har ökat med 26 procent sedan 2012.
Asyl- och flyktingmottagandet har också påverkan på kommunernas ekonomi och verksamheter.
Många kommuner med ett stort mottagande har tillfälligt stärkt ekonomin, som en följd av att den
statliga ersättningen överstigit de kostnader de haft hittills medan andra kommuner inte har fått full
kostnadstäckning för sitt mottagande. Gemensamt för alla kommuner är den osäkerhet som effekterna
av flyktinginvandringen har på de kommande årens ekonomiska utveckling.
Ytterligare en osäkerhet är vad som händer inom LSS-området. Även här har konsekvenserna varit
olika mellan kommunerna. Till följd av Högsta Förvaltningsdomstolens och Försäkringskassans
bedömningar har många kommuner fått betydande kostnadsökningar för personlig assistans när
kommunen fått ta kostnader som tidigare staten har tagit. Lagstiftningen är otydlig och öppnar för
olika tolkningar. Det kommer att dröja tills tidigast 2020 innan effekterna av den pågående LSSutredningen kan få genomslag.
Skatteunderlaget har vuxit starkt åren 2015 – 2017, men enligt SKL viker nu betydligt åren 2019–
2020 för att vända upp något 2021. Även verksamheternas intäkter har vuxit rejält 2015–2016, till
största delen beroende på riktade bidrag för flyktingar. Åren 2017–2020minskar dessa, vilket gör att
verksamheternas in täkter förväntas vara så gott som oförändrade fram till 2019. Detta åter speglas
också i kostnadsvolymen, först kraftig ökning därefter dämpning. Det demografiska trycket fortsätter
på en hög nivå, även om SCB:s befolknings prognos från april 2018 visar något lägre ökningstakt.
Sammantaget bedömer vi att den totala kostnadsökningen i fasta priser blir låg 2018–2019.
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Välfärdsmiljarderna

Pengarna till kommunsektorn kommer dels att fördelas via det kommunalekonomiska
utjämningsanslaget d v s i kronor per invånare, dels med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal
asylsökande och nyanlända. Av tillskottet som fördelas per invånare erhåller kommunerna 70 procent
och landstingen 30 procent. Av det tillskott som fördelas med hänsyn till antal asylsökande och
nyanlända får kommunerna 80 procent och landstingen 20 procent. Beräkningen är preliminär och
kommer att uppdateras inför den slutliga fördelningen inför 2019. I vårpropositionen står inget om när
regeringen kommer att fatta beslut om fördelningen inför år 2019. Från år 2021 är tanken att hela
tillskottet ska ligga i anslaget för den kommunalekonomiska utjämningen som generellt statsbidrag.
Pensionskostnader

Pensionskostnaderna i kommuner och landsting har varit ett bekymmer i många år. En del av
problemet är att utbetalningar från den gamla pensionsskulden »pay-as-you-go« belastar resultatet.
Det innebär att de anställdas pensioner belastar kommunsektorns resultat dubbelt under en lång
period, både för tidigare anställda och för dagens anställdas pensionsintjänade. Utbetalningarna på
den gamla pensionsskulden är nu på topp och ökar inte längre realt sett.
Allt högre avsättningar för förmånsbestämda pensioner innebär ändå kraftigt ökade pensionskostnader
framöver, främst 2018 och 2020. Det bör dock betonas att denna utveckling är starkt förknippad med
de antaganden om priser och löner som ligger bakom kalkylen och att osäkerheten ökar för varje år.
Låneskulden

Kommunkoncernernas ackumulerade låneskuld beror på att investeringar, huvudsakligen i
kommunala bolag, har delfinansierats med extern upplåning. Vid utgången av 2016 var låneskulden
521 miljarder kronor i kommunkoncernerna, en ökning med drygt 3 procent jämfört med året innan.
Sedan 2012 har låneskulden ökat med 26 procent. Trots de goda resultaten 2016 och 2017 har
låneskulden ökat. I takt med att tidigare upplåning med högre ränta ersätts med lån till lägre ränta
fortsätter genomsnittsräntan för kommunernas låneskuld att pressas nedåt. Kommunkoncernernas
låneskuld, åren 2017–2019 är en prognos och visar att låneskulden ökat med 5 procent år 2017 och att
en förväntas öka med knappt 10 procent år 2018 och drygt 12 procent år 2019.
Ny kommunal redovisningslag 2019

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen utifrån förslagen i utredningen ”En ändamålsenlig
kommunal redovisning” (SOU 2016:24). Beslut med anledning av propositionen väntas komma före
sommaren 2018. Förslagen som regeringen lämnar i propositionen skiljer sig till vissa delar från
utredningens. Den största skillnaden avser pensionsredovisningen, där utredningens förslag om ett
införande av fullfonderingsmodellen inte finns med.
Avsaknaden av förslag om ny modell för pensionsredovisning innebär att nuvarande princip, den så
kallade blandmodellen, initialt kommer att vara kvar även vid införandet av den nya lagen.
Regeringen gör bedömningen att man behöver utreda vidare vilka konsekvenser en ändrad
redovisningsmodell avseende pensionsförpliktelser får på ekonomin för kommuner och landsting samt
hur detta påverkar kravet på god ekonomisk hushållning och balanskrav.
Offentligt finansiellt sparande

De senaste två åren har den offentliga sektorns finansiella sparande visat överskott på strax över en
procent av BNP. I år räknar SKL med att överskottet minskar till 0,7 procent. Försämringen kan
tyckas liten med tanke på den försvagning på 40 miljarder kronor som statsbudgeten för i år innebär,
men den starka högkonjunkturen utgör en motverkande kraft. SKL ser framför sig en relativt snabbt
ökning av BNP i år, vilket bidrar till att både den offentliga sektorns inkomster och utgifter faller som
andel av BNP. Nästa år räknar SKL med att utgifterna ligger kvar på nästan samma nivå i relation till
BNP som i år, medan inkomsterna förväntas falla någon tiondels procentenhet mer. Det finansiella
sparande försämras därmed en tiondels procentenhet av BNP 2019 och uppgår till 0,6 procent av
BNP.
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Arbetsmarknad

Mellan år 2007 och 2017 ökade antalet sysselsatta inom välfärdssektorn med 134 000 personer, eller
1 procent per år. Eftersom den genomsnittliga arbetstiden dessutom har ökat blev förändringen av
antalet arbetade timmar 1,3 procent per år. I dessa siffror ingår samtliga anställda i de kommunalt
finansierade verksamheterna, oavsett om det är kommunalt anställda eller anställda i företag som
kommuner och landsting köper verksamhet av. Under samma tidsperiod ökade den totala
sysselsättningen i Sverige med 488 000 personer, vilket motsvarar en årlig ökning på 1 procent.
Antalet arbetade timmar ökade med knappt 1 procent per år. 2007–2017 har varit en period av relativt
snabb befolkningsökning och ökat arbetskraftsdeltagande.
Mellan 2017 och 2025 blir bilden radikalt annorlunda enligt SKL. Den årliga ökningen av den totala
sysselsättningen blir i SKL:s kalkyler bara hälften så stor som tidigare, både antalet sysselsatta och
antalet arbetade timmar ökar med 0,5 procent per år. Befolkningen i arbetsför ålder ökar inte lika
snabbt och det höga arbetskraftsdeltagandet sjunker något som en följd av sammansättningen av
arbetskraften. Däremot ökar behoven av kommunernas och landstingens verksamheter. Det beror på
att antalet yngre och äldre ökar snabbt. Det innebär att de demografiskt betingade behoven kommer att
öka snabbare framöver än under de senaste tio åren. Om kommunal konsumtion skulle öka i takt med
demografin innebär det en genomsnittlig ökningstakt på 1,1 procent i per år till 2025.
Investeringar

Kommunkoncernernas sammantagna investeringsvolym har ökat under en längre tid. Investeringarna i
kommunkoncernerna ökade från 78miljarder år 2008 till 116 miljarder år 2016 i löpande priser (49
procent). En prognos för 2017 som baseras på en bearbetning av enkätsvar från 205 kommuner
indikerar att investeringarna ökat med 15 procent år 2017.
Investeringsnivån kommer troligen att fortsätta att öka under de kommande åren. Detta beror bland
annat på att många bostäder och verksamhets fastigheter som byggdes under 1960- och 1970-talen
behöver renoveras eller ersättas av nya. En annan förklaring är att Sveriges befolkning växer snabbt
samtidigt som urbaniseringen fortsätter. En ökad investeringsvolym innebär ökade driftkostnader som
kommer att ta allt större utrymme i kommunens driftbudget. De kommunala bolagen svarar för drygt
hälften av kommunernas investeringar.
Kommunernas investeringar kan finansieras genom avskrivningar, positivt resultat, inkomster av
försäljning, användning av befintlig likviditet eller genom extern upplåning. Utförsäljning av
framförallt bostäder från allmännyttans bestånd har under de senaste åren genererat stora positiva
kassaflöden.
Framtidens uppdrag

Den första utmaningen i välfärden de kommande åren är att kunna rekrytera personal och den andra
utmaningen är finansieringen. Tidigare har SKL:s beräkningar baserats på att resurserna till
välfärdsverksamheterna kommer att öka i samma takt som hittills. Den bedömning de nu gör är att det
inte kom mer att vara möjligt med tanke på framtida kompetensförsörjningssituation. SKL:s
beräkningar utgår därför från att resurserna ökar i takt med den de mo grafiska utvecklingen.
Även ett oförändrat välfärdsåtagande ställer stora krav på kommuner, landsting och regioner. Det
innebär att antalet sysselsatta behöver öka kraftigt kommande år. Fram till 2025 behöver antalet
sysselsatta öka med 124 000 personer för att bibehålla dagens verksamhetsnivå. Den totala netto
ökningen av sysselsättningen fram till 2025 beräknas vara cirka 207 000, varför kommuner,
landsting och regioner skulle behöva rekrytera 60 procent av den ökade nettosysselsättningen. Skulle
sysselsättningen fortsätta öka i samma takt som hittills skulle hela den tillkommande
sysselsättningsökningen behöva ske i kommunsektorn. Det är inte realistiskt. Istället behöver
produktiviteten i offentlig sektor, liksom i privat sektor, öka för att sektorn ska klara framtidens
kompetensförsörjning.
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Finansieringen är också en utmaning. För att klara ett resultat på 1 procent som andel av skatter och
statsbidrag samt bibehållet välfärdsåtagande måste kommuner, landsting och regioner tillföras en
ökning av statsbidragen med 37 miljarder kronor fram till och med 2021. För att klara det nya
sparmålet på 1/3 procent av BNP fram till 2021, med detta tillskott till kommunsektorn, skulle staten
behöva budgetförstärkningar på cirka 20 miljarder 2021. Utan en ökning av de generella statsbidragen
och med ett oförändrat välfärds åtagande, skulle kommunsektorns resultat bli minus 27 miljarder, med
oför ändrade skattesatser efter 2019. Då ingår en skattehöjning 2019 med 20 öre, motsvarande
5miljarder 2021.
För att lyckas med de omställningar som måste göras anser SKL att detta krävs:

• Bättre utnyttjande av teknikens möjligheter
Många tjänster inom välfärdsverksamheterna och processer inom de flesta yrken, kan göras bättre och
mer kostnadseffektivt genom att användadigitaliseringens möjligheter.

• Ökad samverkan
Samverkan måste öka mellan kommuner och mellan landsting och regioner. Det finns många
uppgifter som kan utföras i samarbete för att hålla ned kostnaderna och höja kvaliteten i
välfärdstjänsterna. Den möjligheten kommer att kunna realiseras bättre med den nya lag om
samverkan, som antas träda i kraft i juli 2018.

• Statlig styrning utifrån lokala behov
De senaste åren har inneburit en kraftig ökning av de riktade, detaljreglerande statsbidragen, medan
de generella har minskat som andel av de totala statsbidragen. Det har medfört ökad ineffektivitet och
har gjort det svårare att styra, utveckla och förändra verksamheterna. Den statliga styrningen behöver i
betydligt högre grad utgå från de lokala behoven för att nå önskad effekt. SKL föreslår att
statsbidragen till skolan blir mer utvecklingsinriktade. SKL tror att riktade bidrag generellt skapar
större problem lokalt än de eventuellt löser ur det statliga perspektivet och att det finns en stor
effektiviseringspotential som skulle kunna frigöras genom att omvandla riktade till generella
statsbidrag. För att säkra effektiviseringen behöver kommuner arbeta aktivt och medvetet med att
utveckla och förnya verksamheternas arbetssätt, se över strukturer, öka inslagen av digitalisering och
utforma ännu tydligare system för transparens och uppföljning. Det behövs också en bättre samverkan
mellan huvudmännen och med staten kring dessa frågor. Med färre riktade bidrag skulle mer fokus
från både statens, kommunernas och landstingens sida kunna läggas på att i högra grad följa upp
kvalitet och resultat i verksamheterna.

• Rekryteringsstrategier för välfärdsjobben
Kommuner, landsting och regioner arbetar redan idag med olika rekryteringsstrategier
för att möta de demografiska utmaningarna, minska rekryteringsbehovet och öka arbetsgivarnas
attraktionskraft. Arbetet med strategierna kommer att fortsätta bidra till att utveckla välfärden. Det
handlar om att skapa bra möjlighet till löne- och karriärutveckling. Det handlar också om att utveckla
arbetsmiljö och arbetsorganisation samt skapa förutsättningar och motivera fler medarbetare att arbeta
heltid och fler år i yrkeslivet. Det behövs ett nytänkande om vem som gör vad.

Hällefors
Resultat

De prognoser som SKL avlämnar avseende skatter och statsbidrag förändrar sig flera gånger under ett
år och förutsättningarna som gällde vid fastställande av budget kan vara helt förändrade när
budgetåret inleds, både i positiv och negativ riktning. Detta ställer allt större krav på kommunen, att
ha en god beredskap för att möta svängningar utan att behöva förändra abrupt i verksamheterna under
pågående budgetår.
Eftersom befolkningssammansättningen och behoven förändras över tid är den stora utmaningen
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för Hällefors att med framförhållning omfördela de ekonomiska resurserna till de verksamheter där de
gör störst nytta för Hälleforsborna. Kommunen har goda förutsättningar att möta dessa utmaningar
genom en stark kostnadskontroll men ett litet orosmoln finns när det gäller utvecklingen av antalet
invånare och hur kommunen kan komma att påverkas av de antalet nyanlända som etablerat sig i
kommunen.
De välfärdsmiljoner som regeringen satsar på kommunsektorn och tillskottet fördelas med hänsyn till
antal asylsökande och nyanlända. Beräkningen är preliminär och kommer att uppdateras inför den
slutliga fördelningen inför 2019. Från år 2021 är tanken att hela tillskottet ska ligga i anslaget för den
kommunalekonomiska utjämningen som generellt statsbidrag. Totalt handlar det preliminärt om
12,6 miljoner kronor för Hällefors kommun år 2019 och 6,1 miljoner kronor år 2020.
Befolkningsprognos

Befolkningsutvecklingen har en avgörande betydelse för kommuns framtid. Hällefors kommun
uppvisar en befolkningsökning som leder till ökade intäkter som kan göra det lättare att ha en hög
samhällsservice. Denna utveckling gör det viktigt för kommunen att se till att vara en attraktiv
kommun som har kvaliteter som gör att människor vill flytta hit och att medborgarna som bor här trivs
och vill bo kvar. Det som kan påverka bedömningen av vad som är en attraktiv kommun är bland
annat goda kommunikationer, attraktiva miljöer, en skola med hög måluppfyllelse och god
äldreomsorg.
Den sista december 2017 hade Hällefors kommun 7109 invånare vilket är en minskning med 29
personer jämfört med föregående år. Födelsenettot för samma period, det vill säga antalet födda
jämfört med antalet döda, var ett underskott med 26 personer. Motsvarande siffra för 2016 var ett
underskott med 29 personer. Flyttningsnettot, det vill säga skillnaden mellan in- och utflyttning, gav
ett underskott med 10 personer att jämföras med 2016 som gav ett överskott med 126 personer.
Framtagna prognoser till år 2038 visar på en fortsatt befolkningsminskning för kommunen. I
prognosen framgår att kommunens befolkning minskar med knappt 2 procent fram till år 2038, vilket
är en förbättring mot tidigare års prognos med 2 procentenheter. Enligt framtagna prognoser beräknas
kommunen befolkning uppgå till 6 968 invånare i slutet av år 2038.
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Den åldersmässiga sammansättningen visar att kommunen kommer att ha en ökande andel äldre och
en jämn och stabil nivå gällande lägre åldrarna de kommande åren medan andelen i arbetsför ålder
fortsätter att minska. Färre personer kommer därmed att behöva försörja fler. En kommande utmaning
för kommunen är att underlätta för nya invånare att komma i sysselsättning. Antalet platser för vårdoch omsorgsboende beräknas öka med 20 platser till år 2035 enligt framtagna utredningar.
Kommunen kan konstatera att antalet äldre äldre, d v s över 80 år, prognostiseras att öka med 7,5
procent fram till år 2038 i förhållande till år 2017. Idag har kommunen 84 vård och omsorgsplatser
inklusive korttidsplatser. En pågående utredning om att bygga om Länsgårdens lokaler till ett nytt
ändamålsenligt vård- och omsorgsboende skulle innebära en utökning av antalet platser till totalt 90
platser.
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Näringsliv

Hällefors kommun är beroende av ett väl fungerande näringsliv. Det är därför av största vikt att det
lokala näringslivet har optimala förutsättningar för att driva och utveckla sin verksamhet. Dialogen
mellan kommunen och näringslivet behöver fortsätta utvecklas.
Kommunen bjuder årligen in till ett antal företagsfrukostar och kontinuerligt sker ett antal
företagsbesök och individuella möten med näringsidkare. Frågor som alltid finns med i dialogen med
företagen är, kompetensförsörjning, generationsväxling, behov av arbetskraft, förutsättningar för att
driva verksamhet i kommunen, infrastruktur och kommunservice.
Sedan 1 januari 2015 är Business Region Örebro (BRO) en reguljär verksamhet där Hällefors tillsammans med tio andra kommuner har ingått ett partnerskap. Verksamheten är fokuserad på fem insatsområden: Investering och etablering, Kommunservice, Kompetensförsörjning, Näringslivsfrämjande utvecklingsarbete samt Entreprenörskap, nyföretagande och innovationer. Arbetet med
nyföretagande och entreprenörskap samordnas inom BRO.
Nyföretagarcentrum i Bergslagen finns, där rådgivning och informationsmöten sker på plats i
respektive kommun. Inom kommunservice har kommunen förbättrat förutsättningarna för företagen
genom att erbjuda en väg in, utsedda lotsar för ärenden som gäller tillstånd. Numera samordnas NKImätningarna inom länet via BRO.
Hällefors kommun har ett näringslivsråd på initiativ av näringslivet. Näringslivsrådet består av
företagare och kommunala representanter. Näringslivsrådet verkar för gemensam samhällsutveckling
initierat av näringslivet. Målbilden är att Näringslivsrådet fungerar som strategisk plattform för att
driva gemensamma samhällsutvecklingsfrågor som bidrar till en ökad attraktivitet och tillväxt.
Näringslivsrådet verkar för att få en naturlig koppling mellan näringsliv och kommun. En levande
dialog mellan företag, politiker och tjänstemän är mycket viktig för att nå ett bra näringslivsklimat.
Viktiga frågor som har prioriterats är en näringslivsstrategi för kommunen och hur kommunens
attraktionskraft förbättras.
Arbetsmarknad

Den öppna arbetslösheten i kommunen minskade med 7 personer under år 2017. Antalet öppet
arbetslösa motsvarade då 6,7 procent av befolkningen i åldern 16-64 år, en minskning med 0,1
procentenheter vid en jämförelse med ingången av år 2016. Samtidigt minskade antalet personer som
är sökande i program med aktivitetsstöd med 37 personer. Exempel på aktivitetsstöd är
arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, arbetsträning, samt jobbgaranti för ungdomar.

Öppet arbetslösa
Aktivitetsstöd
Summa

2013

2014

2015

2016

2017

168
224
392

202
147
349

263
170
433

270
150
420

263
113
376
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Kommunen räknar med att fortsätta satsa på vuxenutbildning samt arbetsmarknadsåtgärder för att
möta upp den arbetslöshet som finns. Under två år kommer projektet All in vara ett specifikt projekt
som har som målsättning att få främst nyanlända kvinnor i sysselsättning. Det är också viktigt att möta
upp arbetslösnheten utifrån en långsiktighet vad gäller utvecklingen av kommunens ekonomiska
bistånd. Kommunen har lyckats minska prognostiserade ekonomiska utfallet på ekonomiskt bistånd
och istället utöka arbetsmarknadsåtgärder med målsättningen att medborgare ska få en egen
försörjning.
Bostadsmarknad

Bostadsmarknaden har de senaste åren gått från en överskottssituation till en bristsituation.
Nyproduktionen i kommunen består av enstaka villabyggnader. Det allt äldre beståndet på
fastighetsmarknaden kräver ökade underhållsinsatser. Genomgripande renoveringar innebär stora
kostnader som föranleder stor försiktighet hos fastighetsägarna eftersom marknaden inte är så stark i
kommunen på längre sikt. Följden blir ett allt sämre fastighetsbestånd. Detta är en ond spiral som i
dagsläget verkar vara svår att bryta.
Genom kommunens ökade behov av grundskolelokaler har Hällefors Bostads AB producerat sex
lägenheter med mycket god tillgänglighet och moderna planlösningar som den närmaste tiden ska
användas för utbildningsändamål. Lokalerna är byggda på ett sätt som gör det möjligt att återgå till
bostäder och därmed kunna förnya bostadsbeståndet när kommunens behov av grundskolelokaler
minskar. Kommunförvaltningen har uppdraget att utreda behovet av ytterligare grundskolelokaler för
framtiden utifrån den befolkningsstruktur som råder och prognosiseras framöver med samma koncept.
Under 2017 har kommunen genomfört en utredning för att utreda möjligheterna till att finna andra
lösningar för vård och omsorgsboende i kommunen som helhet, då dagens lokaler på Nya Björkhaga
inte är ändamålsenliga enligt dagens regelverk. Uppdraget har resulterat i att kommunen har beslutat
att lämna lokalerna vid Nya Björkhaga. Dessa lokaler kan relativt enkelt omställas till bostäder och då
de ligger i ett av de senast producerade bostadshusen i Hällefors kommer det att innebär cirka 26
relativt moderna och tillgängliga bostäder. Detta kan i sin tur leda till att så kallade flyttkedjor skapas.
Bostadsbolaget har sedan några år tillbaka tecknat lägenhetsavtal med Migrationsverket i Lindesberg
som idag uppgår till totalt 22 lägenheter. Detta gör att kommunens bostasbrist blivit än mer påtaglig,
men även behovet av kommunal service ökar i form av förskola, grundskola, vuxenutbildning samt
ekonomiskt bistånd utifrån ett integrationsperspektiv. Migrationsverket har beslutat att avveckla sina
boendeformer och då även dessa lägenheter.
En aktuell utmaning för kommunerna är att uppfylla kraven som följer av den så kallade
bosättningslagen. Enligt denna har kommunerna skyldighet att ordna bostäder åt ett visst antal
nyanlända varje år. De ekonomiska konsekvenserna är svåra att uppskatta. Förutom direkta kostnader
för investeringar finns även risk för långsiktiga konsekvenser av ökad belåning, ökat risktagande och
eventuella effekter på kommunernas ekonomiska bistånd. Flera kommuner har signalerat att de inte
har möjlighet att klara uppdraget.
Politisk mandatfördelning

Genom fria val ger kommunmedborgarna kommunfullmäktige mandat att utforma den kommunala
verksamheten. Kommunfullmäktige har politiskt och ekonomiskt ansvar för all verksamhet och ger
styrelser och nämnder i uppdrag att ansvara för att de olika verksamheterna blir utförda enligt fastställda styrdokument och tilldelade anslag. Kommunens mandatfördelning framgår av tabellen nedan.
Under verksamhetsåret 2018 kommer val till kommunfullmäktige att genomföras vilket innebär att
mandatfördelningen i fullmäktige kan komma att förändras. Kommunens mandatfördelning efter valet
2014 framgår av tabellen nedan.
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Kommunfullmäktige
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Moderaterna
Centerpartiet
Grythyttelistan
Sverigedemokraterna
Landsbygdens oberoende
Totalt

9
7
5
3
3
3
1
31

Personalförsörjning
Kompetensförsörjningen är en nationell utmaning för Sveriges kommuner och landsting. Det fattas en
halv miljon medarbetare i Sverige under 2013-2022. Två tredjedelar av dessa är
ersättningsrekryteringar beroende på stora pensionsavgångar. En tredjedel består av nyrekrytering till
följd av ökad efterfrågan. Medarbetare saknas främst inom förskola, skola, vård och omsorg samt
inom hälso- och sjukvård. Hällefors kommun kommer under kommande planperiod att ha 88
medarbetare som är blir 65-67 år och därmed pensionsmässiga.
Det finns flera sätt att minska behovet av antalet nyrekryteringar. Hällefors har höga sjuktal.
Sjukfrånvaron 2017 var cirka 7,6 procent. Att aktivt arbeta med arbetsmiljöfrågor,
rehabiliteringsarbete både proaktivt och reaktivt, ledarskap och medarbetarskap kommer med all
sannolikhet att sänka sjuktalen och på så sätt frigöra resurser till verksamheten. Ett välfungerande
arbetsmiljöarbete ökar också kommunens attraktionskraft.
Rekryteringsbehovet minskar om fler arbetar heltid. Kommunal och SKL har kommit överens om att
heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. När fler arbetar heltid ökar antalet arbetade timmar,
trots att antalet anställda är oförändrat. Om alla månadsavlönade i Hällefors kommun skulle gå upp i
tid och faktisk arbeta heltid, skulle den ökningen motsvara 149 heltidsarbetande. Om kommunen
lyckas med att få hälften av dessa att arbeta heltid skulle det innebära ett tillskott på 75 medarbetare.
Lagstiftningen ger rättigheter till deltidsarbete bland annat genom föräldraledighetslagen och
studieledighetslagen, men i övrigt är det upp till kommunen som arbetsgivare hur kommunen vill
hantera den frågan. En del av attraktiviteten kan vara att ge möjlighet till deltid. En plan för
heltidsarbete har tagits fram partsgemensamt under 2017 för kommunen.
Då konkurrensen om arbetskraften hårdnar måste bra arbetsgivare bli bättre; det krävs att man arbetar
aktivt för att vara en attraktiv region, kommun och arbetsgivare. Rätt kompetens och att kunna
attrahera, utveckla och behålla talanger är en framtidsfråga. Undersökningar visar att medarbetarna i
kommuner och landsting är engagerade, motiverade och i stor utsträckning trivs med sina jobb och
arbetsplatser. Men för att framåt kunna locka rätt talanger är det viktigt att fortsätta arbetet med att
förbättra bilden av de kommunala välfärdsyrkena och utveckla Hällefors kommun som en attraktiv
arbetsgivare och kommun.
Kommunen måste bli bättre på att marknadsföra alla de intressanta jobb som finns i sektorn och
berätta om vad medarbetarna uträttar inom olika verksamheter. Karriärvägar och
utvecklingsmöjligheter är en viktig framgångsfaktor i att vara en attraktiv arbetsgivare och även om
kommunen jobbar med dessa frågor behöver kommunen fortsätta att utveckla arbetet bland annat
genom att se mer på alternativa karriär- och utvecklingsmöjligheter. Möjlighet till
kompetensutveckling är enligt forskning det som påverkar mest hur medarbetare upplever
karriärmöjligheter. Det är därför viktigt för Hällefors kommun att avsätta tillräckligt med medel för
medarbetarnas kompetensutveckling i en allt mer komplex värld. Kompetens är en färskvara, som
måste underhållas.
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Tre av Hällefors kommuns chefer, 10 procent av samtliga chefer, kommer att uppnå 65-67 år under
perioden. För att verksamheterna ska fortsätta att utvecklas är det av största vikt att locka till sig
duktiga chefer och utveckla de potentiella ledare som redan jobbar inom kommunen. För att lyckas
attrahera och behålla bra ledare är det viktigt att kunna erbjuda en arbetssituation där utrymme finns
för att kunna utöva ett gott ledarskap, behov finns att se över möjligheter till ett administrativt
chefsstöd och kommunen planerar för ökad chefsutbildning.
De demografiska förändringarna ställer stora krav på att välfärdstjänsterna fortsätter att förbättras och
effektiviseras. Ny teknik och IT-utveckling samt nya kommunikationsmöjligheter gör detta möjligt
samtidigt som det skapar nya välfärdsjobb med krav på nya kompetenser hos medarbetarna.

Statliga reformer och beslut
Verksamheterna har kartlagt nya lagar, förordningar och övrigt som kan komma att påverka
kommunen under planperioden.
Välfärdsmiljonerna på sammanlagt 10 miljoner kronor till kommunsektorn kommer dels att fördelas
på samma sätt som via det kommunalekonomiska utjämningssystemet d v s i kronor per invånare, dels
med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända. Av tillskottet som
fördelas per invånare erhåller kommunerna 70 procent och landstingen 30 procent. Av det tillskott
som fördelas med hänsyn till antal asylsökande och nyanlända får kommunerna 80 procent och
landstingen 20 procent. Beräkningen är preliminär och kommer att uppdateras inför den slutliga
fördelningen inför 2019. Från år 2021 är tanken att hela tillskottet ska ligga i anslaget för den
kommunalekonomiska utjämningen som generellt statsbidrag.
Regeringen föreslår en långsiktig satsning på socioekonomiskt eftersatta kommuner och områden.
Regeringen vill bland annat stärka kommunernas eget arbete för att förbättra förutsättningarna i
områden som i dag kännetecknas av stora utmaningar när det gäller t.ex. lågt valdeltagande, hög
arbetslöshet, låg utbildningsnivå och låg sysselsättningsgrad. Regeringen avsätter 1 500 miljoner 2019
och 2 500 miljoner per år fr o m år 2020.
Årligen under 2018-2020 avsätts 250 miljoner kronor för att öka utbudet och tillgängligheten till
biblioteksverksamhet i hela landet. En del av satsningen, 25 miljoner per år, tillförs
kultursamverkansmodellen där bland annat medel till bibliotek, läs-och litteraturfrämjande fördelas.
Kulturrådet har uppdraget att genomföra satsningen och fördela pengarna. Regeringen avsätter 250
miljoner per år för perioden 2018–2020 för ökat lovstöd. Stödet avser att gälla för avgiftsfria
aktiviteter för barn under skollov och fördelas av Länsstyrelserna. Under perioden 2018-2020 avsätter
regeringen 300 miljoner per år för gratis simskola.
Regeringens bedömning är att en positiv internationell konjunkturutveckling medför att svensk export
ökar. Det skapar i sin tur förutsättningar för ökade investeringar. Vidare anser regeringen att flera
faktorer talar för en fortsatt god tillväxt av hushållens konsumtion de kommande åren. Den statliga
konsumtionen väntas vara mer eller mindre oförändrad 2019 medan den kommunala konsumtionen
fortsätter utvecklas i linje med genomsnittet sedan år 2000. Regeringens samlade bedömning är att
resursutnyttjandet i svensk ekonomi är högre än normalt 2018 och 2019. Under 2018 bedöms svensk
ekonomi fortsätta att utvecklas starkt, åren därefter väntas BNP växa i en måttligare takt.
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Utbildningsområdet

Några större lagförändringar inom bildningsområdet är inte väntade det kommande året. De två
förändringar som behöver nämnas är den från 2017 förändrade YrkesVuxförordningen och de ökade
krav som kommer att ställas på digitalisering i skolan fram till 2022. Förändringen i YrkesVux
innebär för kommunen att antalet utbildningsplatser ökas, men att finansieringen per plats halveras.
Osäkerheten och den administrativa tyngden ökar, samtidigt som den egenfinansiering som krävs inte
tidigare varit budgeterad.
Redan från och med 1 juli 2018 kommer kraven på digitalisering att skärpas i skolan. Nationella prov
ska genomföras digitalt, och statsmakterna har en framtagen digital strategi för implementering som
sträcker sig till 2022. De utredningar som presenterats beskriver att kostnader för t ex vissa
förbrukningsvaror kommer att minska, men att en kostnadsökning för en digital skola är ofrånkomlig.
Riktade bidraget gällande mindre barngrupper i förskolan för att minska barngrupperna och öka
personaltätheten i förskolan aviseras med 830 miljoner årligen fram t o m år 2019. Det riktade
statsbidraget för förstärkt personaltäthet i fritidshem på 500 miljoner kronor finns t o m år 2019. Det
riktade statsbidraget för fler anställda i lågstadiet, den så kallade lågstadiesatsningen, minskas med
329 miljoner kronor i och med år 2019. Satsning för ökad kompetens för lärare inom svenska för
invandrare (SFI) och svenska som andra språk inom komvux finns med 100 miljoner kronor per år
fram t o m år 2019.
Regeringens ambition är att öka antalet lärare, bl.a. genom att återupprätta läraryrkets status så att
lärare väljer att komma tillbaka och att lärarutbildningen blir mer attraktiv. För att göra läraryrket mer
attraktivt behöver lärarna ges mer tid att ägna sig åt undervisningen och bättre möjligheter att göra
karriär och utvecklas i yrket. Från och med den 1 juli 2016 kan huvudmännen ansöka om medel för att
höja löner för särskilt kvalificerade lärare. Karriärtjänstreformen ska vara fullt utbyggd från och med
år 2017 och då omfatta 17 000 förstelärare och omfatta 3 miljarder kronor. Bidraget beräknas finnas
fram t o m år 2019. Regeringen har även gjort det möjligt för huvudmän med tuffa förutsättningar att
söka statsbidrag för ytterligare karriärtjänster för lärare i form av förstelärare och lektorer. Regeringen
har avsatt betydande medel för att utbilda fler speciallärare och för att utveckla det
specialpedagogiska arbetet.
I enlighet med Skolkommissionens förslag har regeringen förstärkt den statliga finansieringen av
skolan. Med en infasning på tre år föreslås sex miljarder avsättas för syftet, varav totalt 3,5 miljard för
2019. Stödet ska vara villkorat så att de tillförda medlen leder till ökade insatser för jämlikhet,
kunskapsutveckling och kvalitet i verksamheten. Stödet ska fördelas så att resurserna viktas med
hänsyn till socioekonomiska faktorer. Tillskottet kan exempelvis användas till mindre klasser, högre
lärartäthet, högre lärarlöner, utökad tid för lärarnas kompetensutveckling, ökad personaltäthet eller
kompetensutveckling inom elevhälsan. Stödet ska gå till ökade och därmed inte pågående insatser.
Regeringen avsätter 300 miljoner kronor i en samlad satsning på ökad kvalitet på gymnasieskolans
introduktionsprogram under åren 2019 till 2020, till exempel:
•
Fortsatt statsbidrag till huvudmännens arbete för att öka förutsättningarna för ungdomar på
introduktionsprogram att bli behöriga till nationellt program.
•
Huvudmännen ska få stöd för bedömning av elevers kunskaper och tidigare utbildning.
•
Stärkt rätt till utbildning i gymnasieskolan för asylsökande elever som fyllt 18 år.
Kommunernas möjlighet att erbjuda dessa elever utbildning på nationella program bör öka
genom mer resurser/statlig ersättning via Migrationsverket.
•
Målgruppen för statsbidraget för gymnasial lärlingsutbildning vidgas för att även omfatta elever
på introduktionsprogram som genomför utbildning i lärlingsliknande former.
•
Förstärkt statsbidrag för undervisning under skollov för elever på språkintroduktion.
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Ökade ambitionen att tillhandahålla yrkesutbildning för vuxna kvarstår för att verka för att det behövs
fler platser på yrkesvux för att möta efterfrågan på kvalificerad arbetskraft inom olika yrkesområden,
inklusive de omfattande behov inom vård- och omsorgssektorn som finns i stora delar av landet. I de
behovsanalyser SKL gjort bedöms att cirka 16–17 000 i yrkesvux och 4000 i lärlingsvux är realistiska
i ett närliggande perspektiv för att kunna erbjuda kvalitativa utbildningar. Sedan 2017 är även ett
villkor för statsbidraget för yrkesvux att de samverkande kommunerna sammantaget själva finansierar
utbildning av minst samma omfattning som den utbildning som bidraget lämnas för. Totalt avsätter
regeringen 475 miljoner kronor år 2019.
Omsorgsområdet

Regeringen satsning på 2 miljarder kronor för att öka bemanning i äldreomsorgen i syfte att skapa
ökad trygghet och kvalitet för den enskilde tas bort f o m år 2019.
Stimulandmedel på 350 miljoner kronor till funktionshinderområdet för att öka motivationen att delta
i daglig verksamhet samt uppmuntra fler kommuner att införa habiliteringsersättning.
Regeringen anser att kommunernas individ- och familjeomsorgen har varit ansträngd under många år,
inte minst inom den sociala barn- och ungdomsvården. För att hantera belastningen i kommunerna och
det stora trycket på bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården finns en förstärkning
med 500 miljoner kronor tillfört för åtgärder för att öka bemanningen. Medlen får användas till
socialsekreterare, arbetsledare och administratörer men inte till bemanningsföretag.
425 miljoner per år avsätts som ett stöd som riktar sig till de kommuner som satsar på att anställa
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Alla kommuner ska kunna ta del av stödet beroende på
hur många personer som de anställer med hjälp av extratjänster. Extratjänster är en anställningsform
för personer som har svårt att få jobb även på en gynnsam arbetsmarknad. Staten betalar hela lönen
för dessa personer, för att möjliggöra att fler får in en fot på arbetsmarknaden. Anslaget är ett riktat
statsbidrag beroende på hur många extratjänster kommunen har anställt den sista december. Når inte
kommunen målet reduceras ersättningen och omfördelas inom kollektivet.

- 13 -

Strategisk planering 2019-2023

Verksamhetsstyrning
Vision

Hällefors – En attraktiv kommun
Verksamhetsidé

Vi skapar förutsättningar till utveckling för de som lever och verkar i Hällefors
kommun. Vi främjar möten som engagerar och stimulerar till ett öppet och
tolerant samhälle som bidrar till ett gott och tryggt liv. Vi för en ansvarsfull
politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav.
Genom att verka i riktning emot de strategiska målen når vi en god ekonomisk hushållning i vår
verksamhet. För Hällefors kommun innebär god ekonomisk hushållning att verksamheten bedrivs
effektivt, d v s den kommunala servicen ska infria kommuninnevånarnas behov och förväntningar på
ett kostnadseffektivt sätt. Våra strategiska mål är:
Vi är en attraktiv kommun, där invånare och kunder är nöjda med vår
verksamhet

•
•
•

Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka
Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda
Vi ser möjligheter med mångfald

Vi är en hållbar kommun som skapar förutsättningar för en positiv utveckling

•
•
•
•
•

Vi arbetar för ett hållbart samhälle med miljö- och klimatfrågorna i fokus
Vi verkar för bra infrastruktur och goda kommunikationer
Vi bidrar tillsammans med andra till ett rikt fritids- och kulturliv
Vi arbetar för en höjd utbildningsnivå
Vårt offentliga rum präglas av en attraktiv miljö, där konst och kultur har en självklar plats

Vi är en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta
över att ge god service

•
•
•

Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter
Vi arbetar för medarbetarnas hälsa och trivsel
Vi skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande

Vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett
ansvarsfullt och långsiktigt sätt

•
•
•

Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav
Vi skapar utrymme för framtida pensionsåtaganden
Vi finansierar investeringar med egna medel

Verksamhetsmål
Enligt lagen ska kommunen fastställa verksamhetsmässiga mål utifrån god ekonomisk hushållning.
Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett
kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att
räkenskaperna går ihop på ett ansvarsfullt sätt. Begreppet innefattar även ett krav på att pengarna
används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Det är här mål och riktlinjer för
verksamheten kommer in i bilden.
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Verksamhetsmål ska vara uppföljningsbara. De ska rikta sig till medborgarna och till exempel anges i
form av servicenivåer och kvalitet. Verksamhetsmål kan också riktas inåt i organisationen och
uttryckas i form av produktivitet och effektivitet.
Hällefors kommun har antagit en verksamhets- och ekonomistyrningspolicy med tillhörande riktlinjer
där det framgår att kommunfullmäktige ska fastställa övergripande verksamhetsmål kallade
inriktningsmål. Inriktningsmålen ska fastställas per mandatperiod och vara kopplade till god ekonomisk hushållning. Inriktningsmålen ska ha ett långsiktigt verksamhetsperspektiv som visar den
önskvärda inriktningen och utvecklingen av verksamheter utifrån ett samhällsperspektiv.
Inriktningsmålen ska kunna mätas via indikatorer över tid genom att relatera dem till ett eller flera s k
resultatmål.
På motsvarande sätt som kommunfullmäktige styr nämnderna via inriktningsmål ska kommunens
nämnder och styrelse fastställt resultatmål för respektive verksamhetsmål. Resultatmålen har ett
kortsiktigt verksamhetsperspektiv som visar konkret i vilken utsträckning verksamheter uppnår sin
målsättning, omsatt i resultat. Resultatmålen ger en indikation om kommunen är på väg att uppnå
inriktningsmålen eller inte.

Inriktningsmål 2019-2022
Inriktningsmål har ett långsiktigt verksamhetsperspektiv som visar den önskvärda inriktningen och
utvecklingen av verksamheter utifrån ett samhällsperspektiv.
Utifrån ett långsiktigt perspektiv ska kommunen fastställa långsiktiga finansiella mål för att nå
målsättningen att förbättra kommunens soliditet. En målsättning att sträva efter är att redovisa en
soliditet som uppgår till minst 20 procent, inklusive kommunens totala pensionsåtagande.

Finansiella inriktningsmål
Grunden för en stark välfärd är ordning och reda i kommunens ekonomi. Därför är det av stor vikt att
den kommunala ekonomin präglas av överskott i goda tider som kan användas för att minska
påfrestningar i lågkonjunkturer. För att varje skattekrona ska användas optimalt är det av vikt att
kommunens arbete präglas av öppenhet och tydlighet.
Mål 1:

Hällefors kommuns har ett positivt resultat som över en
femårsperiod minst motsvarar 3,0 procent av kommunens
skatteintäkter och generella statsbidrag samma period.

Indikator 1:

Resultatandel

Budgeterat resultat (mkr)
Skatteintäker och utjämning (mkr)
Resultatandel

2019

2020

2021

2022

2023

TOTALT

13,6
453,4
3,0%

14,0
460,1
3,0%

14,0
465,3
3,0%

14,0
476,6
2,9%

14,4
487,7
3,0%

70,0
2 343,1
3,0%
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Mål 2:

Hällefors kommun har investeringar som över en femårsperiod
högst motsvarar 4,6 procent av kommunens skatteintäkter och
generella statsbidrag samma period.

Indikator 1:

Investeringsandel

Nettoinvesteringar (mkr)
Skatteintäker och utjämning (mkr)
Investeringsandel

2019

2020

2021

2022

2023

TOTALT

21,0
453,4
4,6%

21,0
460,1
4,6%

22,0
465,3
4,7%

22,0
476,6
4,6%

23,0
487,7
4,7%

109,0
2 343,1
4,7%

Mål 3:

Hällefors kommun har amorterat på den långsiktiga låneskulden
som över en femårsperiod minst motsvarar 10 miljoner kronor.

Indikator 1:

Långfristiga låneskulden

(mkr)
Låneskuld
Amortering (+) Upplåning (-)

2019

2020

2021

2022

2023

TOTALT

79,5
2,1

77,0
2,5

75,1
1,9

73,5
1,6

71,6
1,9

10,0

Mål 4:

Hällefors kommun har försäkrat bort den långsiktiga
pensionsskulden som över en femårsperiod minst motsvarar
20 miljoner kronor.

Indikator 1:

Pensionsskulden

(mkr)

2019

2020

2021

2022

2023 TOTALT

Totalt pensionssåtagande
Försäkring

219,6
4,0

220,6
4,0

219,8
4,0

219,3
4,0

219,3
4,0

20,0

Resultatmål 2019
Resultatmål har ett kortsiktigt verksamhetsperspektiv som visar konkret i vilken utsträckning
verksamheter uppnår sin målsättning, omsatt i resultat. Resultatmålen ger en indikation om
kommunen är på väg att uppnå inriktningsmålen eller inte.
Enligt kommunens riktlinjer till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn ska respektive nämnd
årligen anta resultatmål som är i linje med kommunfullmäktiges fastställda inriktningsmål.

Finansiella resultatmål
Kommunen ska enligt lagen fastställa finansiella mål utifrån god ekonomisk hushållning. Det
finansiella perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning och dess utveckling och anger
därmed de finansiella förutsättningarna eller ramarna för den verksamhet som kommunen bedriver.
Enligt kommunens soliditetsplan framgår långsiktiga och kortsiktiga mål som kommunen har antagit
och innebär att fyra mål ska mätas över en femårsperiod och åtta mål ska mätas för varje enskilt
verksamhetsår.
Mål 1:

Resultat i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella
statsbidrag är minst 3,0 procent 31 december.

Indikator 1:

Resultatandel
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Mål 2:

Verksamhetens nettokostnader i förhållande till kommunens
skatteintäkter och generella statsbidrag är 96,1 procent
31 december.

Indikator 1:

Nettokostnadsandel

Mål 3:

Alla verksamhetskostnader och investeringar är finansierade med
egna medel, d v s vara 100 procent, 31 december.

Indikator 1:

Självfinansieringsgrad

Mål 4:

Investeringar i förhållande till kommunens skatteintäkter och
generella statsbidrag är minst 4,6 procent 31 december.

Indikator 1:

Investeringsandel

Mål 5:

Amortering av långfristiga låneskulden är lägst 2,1 miljoner kronor
31 december.

Indikator 1:

Långfristiga låneskulden

Mål 6:

Bortförsäkring av långfristiga pensionsskulden är lägst 4,0 miljoner
kronor 31 december.

Indikator 1:

Pensionsskulden

Mål 7:

Kommunens egna kapital och ansvarsförbindelse i förhållande till
kommunens totala tillgångar är lägst -1,1 procent 31 december.

Indikator 1:

Soliditet 2
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Organisation
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Driftplan 2019-2023
För kommunens nämnder gäller följande ekonomiska grundramar. Inom kommunstyrelsens budgetram
ingår centrala anslag för lönejusteringar som under verksamhetsåret kommer att justera
kommunstyrelsens beslut om fördelning av budgetramen i verksamhetsområden på grund av
utfördelning av det centrala anslaget för löneökning. I ramarna ingår förändringar av kapitalkostnader
som baseras på de investeringar som fastställts av kommunfullmäktige.
Budgeten 2019 har förstärkts med drygt 10 miljoner kronor jämfört med föregående år. Uppräkningen
baseras på prognoser från Sveriges Kommuner och Landsting.
För att kunna rymma verksamheterna i de förslagna ramarna fordras fortlöpande effektivisering och
införande av nya mindre kostnadskrävande arbetssätt.

Ansvarsområde (tkr)

2018
budget
(inkl TB)

2019
budget

2020
plan

2021
plan

2022
plan

2023
plan

2 151

2 151

2 151

2 151

2 151

2 151

422 950
10 932

433 072
10 932

439 633

444 966

455 801

466 626

Myndighetsnämnd

265

265

265

265

265

265

Valnämnd

350

265

0

0

350

265

425 716

435 753

442 049

447 382

458 567

469 307

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
- varav pensioner

Verksamhetens
nettokostnader
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Investeringsplan 2019-2023
Investeringsplanen för perioden omfattar 107,5 miljoner kronor och investeringsbudgeten 2019
uppgår till 21 miljoner kronor. Investeringar i kommunens verksamhetslokaler regleras genom
förändrad hyressättning för kommunens verksamheter.

Projekt/ändamål (tkr)

Kommunstyrelse
Total investeringsvolym

2018
budget
(inkl TB)

2019
budget

2020
plan

2021
plan

2022
plan

2023
plan

33 063

21 000

21 000

21 500

22 000

22 000

33 063

21 000

21 000

21 500

22 000

22 000

Prioriteringar har genomförts för att inte finansieringsutrymmet ska överskridas enligt planens
finansiella målsättningar.
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Budgetanalys
Resultat
Kartläggning av budgeterat resultat och dess orsaker. Vilken balans beräknar kommunen ha över sina
intäkter och kostnader under året och över tiden? Analysering av investeringar och dess utveckling.
Ekonomiska budgetförutsättningar

•
•
•
•
•
•
•

Utdebitering 22,05 kronor.
Antal invånare i prognos 2019 7131, 2020 7147, 2021 7163, 2022 7172, 2023 7177.
Skatteunderlaget beräknas enligt SKL:s prognos april månad 2018.
Pensionsberäkningarna grundas på uppgifter från KPA december månad 2017.
Ökade lönekostnader budgeteras i en särskild central pott.
Internräntan beräknas till 1,50 procent.
Taxor och avgifter enligt 2018 års nivå.

Budgeterat resultat

Budgeterade resultat för verksamhetsåret 2019 uppgår till 13,6 miljoner kronor, vilket motsvarar en
ökning av det egna kapitalet med 8,4 procent. Kommunens resultat i förhållande till skatteintäkter och
utjämning uppgår till 3,0 procent.

Budgeterat resultat (mkr)
% av eget kapital vid årets början

2019

2020

2021

2022

2023

13,6
8,4

14,0
8,0

14,0
7,3

14,0
6,9

14,4
6,6

Under de fem kommande åren beräknas det egna kapitalet öka med 70,0 miljoner kronor, vilket motsvarar en årlig ökningstakt på 9,0 procent.
Förändring av kostnader och intäkter

En förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomi är att nettokostnaderna inte ökar snabbare än de
intäkter kommunen får genom skatter, generella statsbidrag och utjämningssystemet.
(mkr)

2019

2020

2021

2022

2023

Nettokostnader
Skatteintäkter och utjämning

435,8
453,4

442,0
460,1

447,4
465,3

458,6
476,6

469,3
487,7

Under perioden från år 2019 till 2023 beräknas ökningstakten för nettokostnaderna uppgå till
7,7 procent och för skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas ökningstakten uppgå till
7,6 procent.
Nettokostnadsandel

Grundläggande för en god ekonomi är att det finns en balans mellan löpande intäkter och kostnader.
Ett sätt att belysa detta förhållande är att analysera hur stor andel de löpande verksamhetskostnaderna
tar i anspråk av skatteintäkter och bidrag. Tabellen visar hur stor andel av skatteintäkter och generella
statsbidrag som beräknas ianspråktas av verksamhetens nettokostnader och finansnetto. Redovisas en
nettokostnadsandel under 100 procent har kommunen en positiv balans mellan löpande kostnader och
intäkter. Når kommunen 98 procent eller lägre över en längre tidsperiod brukar detta betraktas som
god ekonomisk hushållning.
(%)
Nettokostnadsandel

2019

2020

2021

2022

2023

96,1%

96,1%

96,1%

96,2%

96,2%
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Av tabellen framgår det att 96,1 procent av intäkterna från skatter och generella statsbidrag beräknas
användas till verksamheterna under 2019. Utifrån budgetplanen kan konstateras att nettokostnadsandelen årligen uppfyller målet med god ekonomisk hushållning.
Investering och självfinansieringsgrad

Totalt uppgår 2019 års investeringsbudget till 21,0 miljoner kronor. Exkluderas avskrivningar,
nedskrivningar och pensionsskuldsförändringen från budgeterade resultat har kommunen 29,3
miljoner kronor kvar av intäkterna från skatter och generella statsbidrag efter att den löpande
verksamheten finansierats. Detta medför att 100 procent av investeringarna kan finansieras med medel
från den löpande verksamheten.
2019

2020

2021

2022

2023

Medel från verksamhet (mkr)
Nettoinvesteringar (mkr)

29,3
21,0

30,3
21,0

28,2
22,0

28,4
22,0

28,1
23,0

Självfinansieringsgrad (%)

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Redovisas ett värde på 100 procent eller mer innebär det att kommunen kunde skattefinansiera
samtliga investeringar som genomförs under året. Detta stärker kommunens finansiella
handlingsutrymme. Allt över 100 procent kan användas till att amortera av kommunens skulder
och/eller stärka likviditeten. Under femårsperioden räknar kommunen med att 100 procent av investeringarna finansieras med medel från verksamheten.

Kapacitet
Kapacitet eller långsiktig betalningsberedskap redovisar vilken finansiell motståndskraft kommunen
har på lång sikt. Ju starkare kapacitet, desto mindre känslig är kommunen för kommande
lågkonjunkturer.
Soliditet

Vid en analys av kommunens kapacitet är soliditeten ett centralt begrepp. Nyckeltalet visar hur stor del
av tillgångsmassan som finansierats med egna medel. Årets resultatutveckling visar om det egna
kapitalet ökat eller förbrukats. Det räcker emellertid inte med ett nollresultat om tillgångsmassan ökar,
eftersom den självfinansierade delen av tillgångarna då minskar vilket leder till ökade kostnader för
lånat kapital. Ju större soliditet desto större finansiellt handlingsutrymme.
(%)
Soliditet
Soliditet inkl hela pensionsåtagandet

2019

2020

2021

2022

2023

40,9%
-1,1%

42,8%
2,5%

44,6%
5,8%

46,4%
8,9%

48,1%
11,7%

Under år 2019 räknar kommunen med att soliditeten ska uppgå till 40,9 procent. För att få ett mer
relevant mått på soliditeten måste hänsyn tas till det pensionsåtagande som redovisas utanför
balansräkningen som en ansvarsförbindelse. Skulle detta åtagande, som beräknas uppgå till
180,9 miljoner kronor, läggas in i balansräkningen beräknas kommunens soliditet till -1,1 procent.
Skuldsättningsgrad

Ett annat mått på kommunens kapitalstruktur är skuldsättningsgrad, det vill säga den del av
tillgångarna som finansierats med främmande kapital. Detta ger en bild av hur olika delar av det
främmande kapitalet utvecklats över tiden. Den totala skuldsättningsgraden under kommande år
minskar till följd av de positiva resultaten.
(%)
Total skuldsättningsgrad

2019

2020

2021

2022

2023

59,1%

57,2%

55,4%

53,6%

51,9%
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Kommunalskatt

Skattesatsen för Hällefors invånare beräknas uppgå till 22,05 procent för åren 2019-2023. Den
genomsnittliga skattesatsen för riket uppgår 2018 till 32,12 procent, varav kommunerna svarar för
20,74 procent.

Risk
Risk analyseras kommunens finansiella riskexponering. En god ekonomisk hushållning skapar
möjlighet att möta finansiella problem utan att behöva vidta drastiska åtgärder. Här diskuteras också
borgensåtagande och kommunens samlade pensionsskuld.
Finansiella skulder

Kommunens långfristiga skulder uppgår vid 2018 års ingång till 99,8 miljoner kronor. 84,6 miljoner
kronor avser lån hos låneinstitutet Kommuninvest och 3,0 miljoner kronor av dessa lån bedöms som
kortfristiga skulder för 2018 års amortering. 13,5 miljoner består av skuld till VA- och avfallskunder
och 4,7 miljoner kronor avser skuld till Bergslagens Räddningstjänst.
(mkr)
Långfristiga lån

2019

2020

2021

2022

2023

79,5

77,0

75,1

73,5

71,6

Pensionsåtaganden

Kommunen har beslutat att all intjänad pension från och med 1998 sker genom individuell förvaltning,
det vill säga kommunen betalar ut beloppet till det så kallade pensionsvalet. Ansvarsförbindelsen avser
intjänande pensioner före år 1998 och redovisas inom linjen. Löneskatten på 24,26 procent tas med vid
beräkning av pensionsskulden. Totalt beräknar kommunen ha ett pensionsåtagande på 219,5 miljoner
kronor vid utgången av år 2019, där ansvarsförbindelsen beräknas uppgå till 180,9 miljoner kronor.
Sedan bokslutet för år 2007 beräknas pensionsskulden enligt en ny modell (RIPS07). Modellen är
framtagen och fastställd av SKL för att användas framöver vid värderingen av kommunala
pensionsåtaganden. Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilket i
praktiken innebär att större delen tas upp som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Denna
del av pensionsskulden är dock lika viktig att beakta ur risksynpunkt, då utbetalningarna kommer att
belasta kommunens resultat under många decennier. Det finns inga medel som är särskilt placerade för
kommande pensionsutbetalningar, utan kommunen har återlånat den samlade pensionsskulden i
verksamheten.
(mkr)

2019

2020

2021

2022

2023

Avsättning till pensioner
Pensionsförpliktelser äldre än 1998
Totalt

38,7
180,9
219,6

41,5
179,1
220,6

42,2
177,6
219,8

43,0
176,3
219,3

43,3
176,0
219,3

Borgensåtaganden

Kommunens utnyttjade borgensåtagande uppgick vid årsskiftet 2017/2018 till 130,3 miljoner kronor.
Stora borgensåtaganden kan betyda en finansiell risk för kommunen i form av övertagande av lån
alternativt att ge ägartillskott. Det största borgensåtagandet har kommunen till Hällefors Bostads AB
med 130,0 miljoner kronor. Kommunen räknar inte med att borgensåtagandet ska minska under
budgetperioden.
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Kontroll
Med kontroll avses hur ekonomiska målsättningar och planer följs. En god följsamhet mot budget ger
bra förutsättningar för att kunna uppnå god ekonomisk hushållning. Risk och kontroll hänger samman
på så sätt att båda är mått på förmågan att hantera problematiska situationer.
Känslighetsanalys

En kommun påverkas av händelser som på kort sikt kan vara svåra att påverka. Ett sätt att göra detta
tydligt är att upprätta en känslighetsanalys för att visa hur ett antal faktorer påverkar kommunens
ekonomi. För att möta sådana förändringar är det viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på
såväl kort som lång sikt. I tabellen nedan redovisas hur ett antal faktorer påverkar kommunens
ekonomi under ett år.
(mkr)
Löneförändring med 1% inkl personalpåslag
Bruttokostnadsförändring med 1%
Ränteändring på långfristiga lån 1%
Förändring generella statsbidrag med 1%
Förändring utdebitering med 10 öre

2,9
5,3
0,9
1,2
1,2

Även oförutsedda händelser kan ha stor inverkan på kommunens ekonomiska utredning. Det är därför
viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på såväl kort som på lång sikt.

Framtida utveckling
De prognoser som SKL avlämnar avseende skatter och statsbidrag förändrar sig flera gånger under ett
år och förutsättningarna som gällde vid fastställande av budget kan vara helt förändrade när budgetåret
inleds, både i positiv och negativ riktning. Detta ställer allt större krav på kommunen, att ha en god
beredskap för att möta svängningar utan att behöva förändra abrupt i verksamheterna under pågående
budgetår.
Eftersom befolkningssammansättningen och behoven förändras över tid är den stora utmaningen
för Hällefors att med framförhållning omfördela de ekonomiska resurserna till de verksamheter där de
gör störst nytta för Hälleforsborna. Kommunen har goda förutsättningar att möta dessa utmaningar
genom en stark kostnadskontroll men ett litet orosmoln finns när det gäller utvecklingen av antalet
invånare. Befolkningsutvecklingen har en avgörande betydelse för kommuns framtid. Det gör det
viktigt för kommunen att vara en attraktiv kommun som har kvaliteter som gör att människor vill flytta
hit och att medborgarna som bor här trivs och vill bo kvar.
Kommunen har fattat beslut om en ekonomisk strategisk plan som har till syfte att minska verksamheternas kostnader utifrån den invånarstruktur kommunen har idag och därmed skapa en god ekonomisk hushållning. Målsättningen är att skapa en långsiktigt stabil ekonomi genom att öka soliditeten.
Som ett led i det har kommunen antagit fyra finansiella inriktningsmål i form av resultatandel, investeringsandel, amortering av låneskulden samt bortförsäkring av pensionsskulden, som har som målsättning att påverka soliditetens utveckling positivt.
Fortsatta gemensamma ansträngningar kommer att behövas för att ytterligare effektivisera och förbättra verksamheterna så att kommunen kan ge medborgarna bästa möjliga service inom tillgängliga
resurser.
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Resultatplan 2019-2023
Resultatplanen för åren 2019-2023 har beräknats utifrån följande förutsättningar.
Beräkningsgrunder

Resultat i relation till skatter
och generella statsbidrag
Antal invånare
Skatter och statsbidrag

Resultatbudget (tkr)

2019
budget

2020
budget

2021
budget

2022
budget

2023
budget

3,00%

3,05%

3,00%

2,95%

2,95%

7 131

7 147

7 163

7 172

7 177

Beräkning baserad på prognos från Sveriges Kommuner
och Landsting, april 2018

2017
bokslut

2018
budget
(inkl TB)

2019
budget

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Jämförelsestörande poster
Avskrivningar

147 744
-544 179
-1 706
-13 002

100 000
-514 017
-11 699

100 000
-522 253
-13 500

Verksamhetens nettokostnader

-411 143

-425 716

-435 753

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

283 176
146 555
763
-3 689

294 148
151 939
400
-5 400

298 180
155 173
401
-4 400

Resultat före extraordinära poster

15 662

15 371

13 601

-

-

-

15 662

15 371

13 601

3,64%

3,45%

3,00%

Extraordinära intäkter/kostnader
Årets resultat
Resultat, andel av skatter och
statsbidrag (%)
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Resultatbudget (tkr)

2020
plan

2021
plan

2022
plan

2023
plan

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

100 000
-528 549
-13 500

100 000
-533 882
-13 500

100 000
-545 067
-13 500

100 000
-555 807
-13 500

Verksamhetens nettokostnader

-442 049

-447 382

-458 567

-469 307

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

303 488
156 594
400
-4 400

312 407
152 935
400
-4 400

322 587
154 041
400
-4 400

326 587
161 107
400
-4 400

Resultat före extraordinära poster

14 033

13 960

14 061

14 387

-

-

-

-

14 033

13 960

14 061

14 387

3,05%

3,00%

2,95%

2,95%

Extraordinära intäkter/kostnader
Årets resultat
Resultat, andel av skatter och
statsbidrag (%)

Känslighetsanalysen visar hur kommunens kostnader påverkas av förändrade förutsättningar avseende
kostnadsutveckling, skatteuttag samt befolkning. I tabellen nedan redovisas hur ett antal faktorer
påverkar kommunens ekonomi under ett år
(mkr)
Löneförändring med 1% inkl personalpåslag
Bruttokostnadsförändring med 1%
Ränteändring på långfristiga lån 1%
Förändring generella statsbidrag med 1%
Förändring utdebitering med 10 öre

2,9
5,3
0,9
1,2
1,2
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Finansieringsplan 2019-2023
Finansieringsplanen för åren 2019-2023 har beräknats utifrån att likvida medel är i stort sett
oförändrade i och med antagandet att alla kvarvarande medel från verksamheten finansierar
nettoinvesteringar och resterande antas amortera lån och bortförsäkring av pensionsskulden.
Finansieringsbudget (tkr)

2017
bokslut

2018
budget
(inkl TB)

2019
budget

15 662
13 508

15 371
11 699

13 601
13 500

440

0

2 238

Kassaflöde för förändring av rörelsekapital

29 610

27 070

29 339

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning - /minskning + av rörelsefordringar
Ökning + /minskning - av rörelseskulder

27 440
2 009

-

-14 399
2 184

Kassaflöde från den löpande verksamheten

59 059

27 070

17 124

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anl tillgångar Försäljning av materiella anl tillgångar +
Investering i finansiella tillgångar Försäljning av finansiella tillgångar +

-22 709
-

-33 063
-

-21 000
-

Kassaflöde från investeringsverksamhet

-22 709

-33 063

-21 000

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån och skulder +
Amortering av lån och skulder Övriga tillförda + använda - medel

-18 000
4459

-2 907
-

-2 101
-23

Kassaflöde från finanseringsverksamhet

-13 541

-2 907

-2 124

22 809
61 525
84 334

-8 900
84 334
75 434

-6 000
75 434
69 434

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Just för av- och nedskrivningar +
Just för övr poster som inte ingår
i kassaflödet (bl a förändring av pensionsskuld)

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Finansieringssbudget (tkr)

2020
plan

2021
plan

2022
plan

2023
plan

14 033
13 500

13 960
13 500

14 061
13 500

14 387
13 500

2 932

898

947

398

30 465

28 358

28 508

28 285

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning - /minskning + av rörelsefordringar
-6 932
Ökning + /minskning - av rörelseskulder
-

-4 898
-

-4 947
-

-4 398
-

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Just för av- och nedskrivningar +
Just för övr poster som inte ingår
i kassaflödet
Kassaflöde för förändring av rörelsekapital

Kassaflöde från den löpande verksamheten

23 533

23 460

23 561

23 887

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anl tillgångar Försäljning av materiella anl tillgångar +
Investering i finansiella tillgångar Försäljning av finansiella tillgångar +

-21 000
-

-21 500
-

-22 000
-

-22 000
-

Kassaflöde från investeringsverksamhet

-21 000

-21 500

-22 000

-22 000

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån och skulder +
Amortering av lån och skulder Övriga tillförda + använda - medel

-2 533
-

-1 960
-

-1 561
-

-1 887
-

Kassaflöde från finanseringsverksamhet

-2 533

-1 960

-1 561

-1 887

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

0
69 434
69 434

0
69 434
69 434

0
69 434
69 434

0
69 434
69 434
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Balansplan 2019-2023
Balansbudget (tkr)

2017
bokslut

2018
budget
(inkl TB)

2019
budget

Anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur
Kortfristiga fordringar
Kassa bank

272 378
2 025
43 618
84 334

294 677
1 809
37 513
75 434

302 177
1 755
57 074
69 434

Summa tillgångar

402 355

409 433

430 440

Eget kapital
Avsättningar
Skulder

147 309
34 544
220 502

155 334
36 481
217 618

176 281
38 665
215 494

Summa eget kapital, avsättningar och
skulder

402 355

409 433

430 440

Ansvarsförbindelser
Borgensåtagande

184 490
130 331

180 192
140 332

180 867
130 311

Balansbudget (tkr)

2020
plan

2021
plan

2022
plan

2023
plan

Anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur
Omsättningstillgångar
Kassa bank

309 677
1 620
64 006
69 434

317 677
1 485
68 904
69 434

326 177
1 350
73 851
69 434

334 677
1 215
78 249
69 434

Summa tillgångar

444 737

457 500

470 812

483 575

Eget kapital
Avsättningar
Skulder

190 314
41 462
212 961

204 274
42 225
211 001

218 335
43 037
209 440

232 722
43 300
207 553

Summa eget kapital, avsättningar och
skulder

444 737

457 500

470 812

483 575

Ansvarsförbindelser
Borgensåtagande

179 110
130 301

177 576
130 291

176 263
130 281

176 000
130 271
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Besöksadress: Sikforsvägen 7
Postadress: 712 83 Hällefors
Telefon: 0591-641 00 (växel)
Växelns öppettider: mån–tors 07.30–12.00, 12.30–16.00
fre 07.30–12.00, 12.30–15.00
E-post: kommun@hellefors.se

Sida
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Datum

2018-06-01

Reviderad tidplan för ekonomiprocessen 2018, dnr KS
17/00239
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-14 § 174
Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-24 § 51
Reviderad tidplan 2018 för ekonomiprocessen i Hällefors kommun, daterad
2018-05-14.
Ärendet
Kommunförvaltningen har arbetat fram ett förslag på en reviderad tidplan för
ekonomiprocessen i Hällefors kommun för verksamhetsåret 2018. Tidplanen
för ekonomiprocessen redogör för ekonomiberedningens sammanträden för
verksamhetsåret 2018 och bygger på kommunens beslutade ekonomiprocess
som framgår av kommunens riktlinjer till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn.
Revideringen som föreslås bygger dels på politiska beslutet att återinföra
nyckeltalssammanställningen för kommunen och dels att
ekonomiberedningen föreslår att budgetprocessen förlängs som innebär att
den strategiska planen för år 2019-2023 delas upp i två beslut.
Ekonomiberedningen förslag innebär att den fullmäktige antar en preliminär
strategisk plan i juni 2018 innehållande finansiella inriktningsmål och att det
därefter antas en slutgiltig plan i november 2018 i sin helhet, inkluderat
verksamhetsmässiga inriktningsmål. Förslaget innebär också att
ekonomiberedningen föreslår att det läggs in ytterligare en ekonomiberedning
i oktober för att bereda förutsättningar till slutgiltiga planen.
Förvaltningen anser att tidplanen ska tas politiskt för att få en tydlig
förankring och styrning för alla berörda parter inom kommunkoncernen.
Ekonomi

Förslaget på att utöka med ytterligare två ekonomiberedningar bedömer
förvaltningen inryms inom kommunstyrelsens budgetram.

E-post

Organisationsnr

HÄLLEFORS KOMMUN

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Bankgiro

712 83 Hällefors

Sikforsvägen 7

0591-641 00 vx

193-8950

2(2)

Folkhälsa

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Miljö

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Medborgarperspektiv

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Förslag på reviderad tidplan för ekonomiprocessen 2018 antas.

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Förslag på reviderad tidplan för ekonomiprocessen 2018 antas.

Efter ärendets avgörande utgår Thomas Lönn (S) kl 16.00 och ersätts av Kent
Grängstedt (S).
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1

Sammanfattning

Enligt Hällefors kommuns riktlinjer till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn har kommunen tre processer årligen som ska utmynna i tre rapporter
som ska fastställas av kommunfullmäktige. I tidplanen framgår
sammanträdesdatum för de tre processerna där ekonomiberedningen har
uppdraget att hantera.

19 januari

2

Sista dag för bokning av transaktioner i
Ekonomisystemet

Årsbokslut 2017

20 mars

3 april
24 april

kl 08.00 - 10.00

Ekonomiberedningen sammanfattar och
beslutar om förslag till årsredovisning
till kommunstyrelsen april 2018
Kommunstyrelse
Kommunfullmäktige

4(7)

3

Årsbudget 2019 och plan för 2020-2023

21 mars

kl 08.00 – 12.00

Budgetkonferens för kommunfullmäktige
ledamöter
Här bjuds samtliga ledamöter i KF in,
kommunens övergripande ledningsgrupp,
kommunens samtliga chefer och fackliga
företrädare

Ekonomiberedningens budgetdialog
Här bjuds ordförande, förvaltningschef,
VD och förbundschef in
27 mars

kl 08.30-09.00
kl 09.00-09.30
kl 09.30-09.45
kl 09.45-10.00
kl 10.15-11.00
kl 11.00-12.00

Näringslivsfrämjande åtgärder, turism,
kultur och fritid
Gemensam måltidsverksamhet

kl 13.00-14.00

Gemensam fastighetsförvaltning,
lokalresursplanering/försörjning

kl 14.15-14.45
kl 14.45-15.30

Bostadsförsörjning (Hällefors Bostads AB)
Plan och bygglovsverksamhet,
myndighetsutövning (Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen)
Räddningstjänst, krisberedskap

kl 15.30-16.00

28 mars

Kommunfullmäktiges presidium
Gemensam administration (kansli, HR,
ekonomi, IT)
Pensioner
Kompetensförsörjning

kl 08.30-09.00
kl 09.00-09.45

Förskola
Skolbarnomsorg/förskoleklass/
grundskola/särskola

kl 10.00-10.30
kl 10.30-11.00
kl 11.00-12.00

Kulturskola
Elevhälsa
Gymnasieskola/gymnasiesärskola
kommunal vuxenutbildning

kl 13.00-13.45

Flyktingmottagande och integration

kl 14.00-14.30
kl 14.30-15.00

Arbetsmarknadsåtgärder
Missbruksvård för vuxna, ekonomiskt
bistånd
Barn och ungdomsvård, bistånd
Överförmyndarverksamhet (Bergslagens
Överförmyndarnämnd)

kl 15.00-15.30
kl 15.30-16.00

5(7)

4 april

kl 08.30-09.00
kl 09.00-09.45

Hälso- och sjukvård, legitimerad personal
Vård och omsorgsboende (särskilt boende)

kl 10.00-11.00
kl 11.00-11.30

Hemtjänst (ordinärt boende)
Insatser enligt LSS och LASS, personlig
assistans
Insatser enligt LSS och LASS, gruppboende

kl 11.30-12.00
kl 13.00-13.45

VA och avfallshantering (Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen)

kl 14.00-14.45

Gata och park, skog, naturvård, infrastuktur
(Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen)
Lokalvård (Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen)
Ekonomiberedningens summering av
genomförda budgetdialoger

kl 14.45-15.15
kl 15.15-16.00

14 maj

kl 15.00-16.00

Ekonomiberedningen går igenom
förutsättningar för preliminär årsbudget
2019 och plan 2020-2023

23 maj

Kommunstyrelse

12 juni

Kommunfullmäktige

3 oktober

kl 14.00-16.00

Ekonomiberedningen går igenom
förutsättningar för slutgiltig årsbudget 2019
och plan 2020-2023

23 oktober

Kommunstyrelse

13 november

Kommunfullmäktige

6(7)

4

Delårsrapport 2018

9 oktober

kl 08.00-10.00

Ekonomiberedning bereder
förvaltningens förslag till delårsrapport inför
kommunstyrelsen oktober 2018

23 oktober

Kommunstyrelse

13 november

Kommunfullmäktige
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Nyckeltalsammanställning 2017 med basåret 2016

13 november kl 08.00-10.00

Ekonomiberedning går igenom framtagna
nyckeltal och beslutar om förslag till
nyckeltal till kommunstyrelsen november
2018

27 november

Kommunstyrelse

18 december

Kommunfullmäktige
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Datum
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Bergslagens räddningstjänst årsredovisning 2017, dnr
KS 18/0089
Beslutsunderlag
Bergslagens räddningstjänsts direktionsprotokoll 2018-03-21 § 7
Bergslagens räddningstjänsts årsredovisning 2017
Bergslagens räddningstjänsts revisionsberättelse, revisionsrapport och
revisorernas redogörelse för år 2017
Ärendet
Bergslagens räddningstjänst (BRT) har sammanställt förbundets ekonomi och
verksamhet under 2017 i en årsredovisning.
Revisorerna har utfört en revision av förbundets årsredovisning 2017 och de
tillstryker att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen beviljas
ansvarsfrihet.
Ekonomi

BRT redovisar för räkenskapsåret 2017 ett positivt resultat på 0,6 miljoner
kronor för de sex medlemskommunerna Degerfors, Filipstad, Hällefors,
Karlskoga, Kristinehamn och Storfors. I jämförelse med föregående år har
verksamhetens intäkter minskat medan personalkostnader och
verksamhetskostnader ökat. Avskrivningar har minskat och
medlemsbidragen är högre än föregående år.
Föregående års resultat var 2,2 miljoner kronor och den största orsaken till
avvikelsen mellan åren är att under 2016 erhöll förbundet en vitesintäkt för
försenad fordonsleverans om 0,9 miljoner kronor.
Förbundets verksamhetsredovisning är uppdelad i fyra avdelningar där
respektive avdelning särredovisas:
Stabsavdelning
Räddningstjänstavdelning
Brandskyddsavdelning
Larmcentral

E-post

Organisationsnr

HÄLLEFORS KOMMUN

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Bankgiro

712 83 Hällefors

Sikforsvägen 7

0591-641 00 vx

193-8950
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Respektive verksamhetsavdelning har egna mål och förvaltningens
bedömning utifrån årsredovisningen är att måluppfyllelsen är god inom
förbundet.
Intäkterna består till största delen av kommunbidrag, taxor och avgifter och
försäljning av verksamhet. Kostnaderna består mest av personal-, hyres-,
kommunikations-, drifts-, utrustnings-, försäkrings- och
avskrivningskostnader.
Under 2017 har förbundet erhållit 6,8 miljoner kronor i driftbidrag från
Hällefors kommun. Totalt har förbundet genomfört investeringar på 4,9
miljoner kronor. Investeringarna avser främst fordon, räddningsmaterial,
rakelutrustning, rökskydd och inventarier i brandstationerna.
Revisorerna har utfört en revision av förbundets årsredovisning för år 2017
och de tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen
beviljas ansvarsfrihet.
Förvaltningen kan konstatera att överskottet som är för verksamhetsåret 2017
ökar på förbundets egna kapital till 39,4 miljoner kronor vid 2017 års utgång.
Folkhälsa

Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar kommunförvaltningen
till förbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2017.
Miljö

Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar kommunförvaltningen till
förbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2017.
Medborgarperspektiv

Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar kommunförvaltningen till
förbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2017.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Bergslagens räddningstjänst årsredovisning för 2017 godkänns.

-

Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen
omfattar.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef
Tommy Henningsson.
Ordförande Christina Johansson (M) tilläggsyrkar att en uppföljning av
förbundets egna kapital ska ske.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag till beslut med det egna tilläggsyrkandet vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
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Bergslagens räddningstjänst årsredovisning för 2017 godkänns.
Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen
omfattar.
En uppföljning av förbundets egna kapital ska ske.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Bergslagens räddningstjänst årsredovisning för 2017 godkänns.
Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen
omfattar.
En uppföljning av förbundets egna kapital ska ske.

Bergslagens
Räddningstjänst

Årsredovisning 2017

Omslagsbild:
Översvämning Lonnhyttan 2017-08-06

Antagen av direktionen 2018-03-21

dnr: 2018/0167-145
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Ordförande har ordet
Verksamheten inom Bergslagens Räddningstjänst (BRT) kommer med denna årsredovisning att vara
avslutad för år 2017.
Verksamheten inom Räddningstjänsten har under året varit fylld av olika uppgifter, till nytta och stor
hjälp för medborgarna inom vårt verksamhetsområde.
Året inleddes med att hantera det träffade RIB-avtalet som upprättats mellan parterna SKL/Pacta och
Kommunal och BRF.
Vår personal upplevde detta avtal mindre fördelaktigt än det tidigare avtalet vilket ledde till flera egna
uppsägningar bland vår personal.
Efter ett intensivt informationsarbete från vår Förbundsledning, så återtog flertalet av de uppsagda sitt
beslut och var beredda att fortsätta sin tjänster inom förbundet.
Vidare har Direktionen under året beslutat om viss organisationsförändring vilket innebär att våra insatsledare övergått från jourtjänst till beredskapstjänst för att på så vis mer uppnå mer tillgänglighet på
dagtid för denna personal.
BRT har under året varit kallad till ett flertal möten med våra ägarkommuner genom den s.k. Östra
Värmlandsgruppen (ÖV-gruppen). Vid dessa möten efterfrågade kommunerna bla redovisning av statistik över inträffade larm under åren 2014-2016 med olika typkaraktär, fördelat per station och på specifika timmar under kväll och helg. Därefter efterfrågades ytterligare detaljerat material av ekonomisk
karaktär kopplat till olika bemanningsscenarier.
Vi som deltog i dessa möten förstod inte uppdragen då det enligt kommunerna inte var förknippat med
något besparingskrav. Av den anledningen ville Direktion i sin helhet få till en träff med kommunerna
för att få ett förtydligande över vad man egentligen ville åstadkomma med alla dessa uppdrag.
BRT fick inte till något sådan träff och inget ytterligare utredningsmaterial efterfrågades. Medlemsbidraget för budget 2018 fick till slut acceptans enligt tidigare redovisad ekonomisk plan tillhörande HP
2017-19.
Vill även nämna att förnyade IVPA-avtal (I väntad på ambulans) är upprättade med såväl Region Örebro som Landstinget i Värmland. Alla våra medlemskommuner omfattas av de nya avtalen.
Direktionen har under året godkänt beslut om inköp av nya fordon t.ex. 2st nya tankbilar och 2st fordon av Pickup typ. Vidare har det beslutats om vissa utbyten inom vårt radio/com system.
Direktionen har på sedvanligt sätt haft träff med våra revisorer och diskuterat aktuella frågor.
Denna beskrivning enl. ovan skall ses som exempel över verksamheten under år 2017 och är på intet
sätt heltäckande. Jag hänvisar till årsredovisningen i sin helhet som även utvisar uppsatta mål och utfall. Där finns även den ekonomiska redovisningen i sin helhet.
Jag vill avslutningsvis rikta ett stort tack till all personal, förbundsledningen och ett tack till direktionens
ledamöter för ett mycket väl genomfört arbete – verksamhetsåret 2017.

Göran Ståhlberg
Direktionsordförande
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Organisation och verksamhetsområde
Bergslagens Räddningstjänst bildades 1997. I räddningstjänstförbundet ingår kommunerna Degerfors,
Filipstad, Hällefors, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors. Den geografiska utsträckningen är ca 140
km x 70 km. Räddningstjänstområdet omfattar stads- och tätortsbebyggelse, större mekaniska och
kemisk/tekniska fabriker, stora skogsområden, jordbruk och skärgård. Europaväg och järnväg går genom området samt stora trafikmängder från och till de närliggande Dalafjällen.
Syftet med räddningstjänstförbundet är att erhålla en effektiv räddningstjänst till en sammantaget låg
kostnad för medlemskommunerna. Räddningstjänstförbundets främsta målsättningen är att medverka
till att olyckor och bränder inte inträffar samt att konsekvenserna av de olyckor som inträffar blir så
små som möjligt. Innevånarna och de som vistas inom räddningstjänstområdet skall erbjudas en kompetent och effektiv räddningstjänst med hög beredskap för att kunna rädda liv och egendom samt att
skador på människa miljö och egendom begränsas.
Den samlade resursen för räddningstjänstförbundet består av 178 tjänster som till sitt förfogande har
ca 30 brand/räddningsfordon och ett antal besiktnings och transportfordon. Förbundet har utryckningsstyrkor och utrustning placerad på åtta brandstationer för att uppnå en optimal täckning över ytan
och möjligheter till snabb insats till olycksplatsen.

ORGANISATION
Förbundsdirektion

Medlemskommunernas kommunfullmäktige

Revision

Förbundschef
Stab
Räddningsavdelning

Skyddsavdelning

Larmcentral

Insatsområde

Folkmängd 17-12-31

Insatsområde

Folkmängd 17-12-31

Degerfors
Filipstad
Hällefors

9 668 ( 9 609 )1/
10 738 (10 960 )
7 109 ( 7 138 )

Karlskoga
Kristinehamn
Storfors

30 413 (30 538)
24 650 (24 671 )
4 123 ( 4 046 )

Totalt

86 701 (86 962 )

1/ ( 2016-12-31)
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Insatsområde

Räddningsstyrkor
Heltidsstationer
Förbundets två renodlade heltidsstationer:
Karlskoga
(1+5 man)
Kristinehamn
(1+4 man)

Deltidsstationer:
Filipstad
1+5
Storfors
1+4
Lesjöfors
1+4
Degerfors
1+4
Hällefors
1+5 1/
Åtorp
1+1
Anspänningstider:
Heltid: 1,5 min
Deltid: 5 min

Ledning
Ytterst och övergripande ansvarig för förbundets utryckande organisation är RCB, Räddningschef i beredskap. Räddningstjänstområdet indelas i två halvor med vardera en IL, insatsledare.
IL Norr för kommunerna Filipstad, Hällefors och Storfors. (Beredskap)
IL Syd för Degerfors, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors kommuner. (Jour). Från 1 november gäller
beredskap
Insatsledaren kan utgå från någon av de kommuner som ingår i syd respektive norr. Varje enskild
styrka leds av en styrkeledare.

1/ Ovako Steel i Hällefors bekostar genom avtal 1 man
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Vision
Människor som bor eller vistas i våra kommuner skall känna sig trygga och säkra vad gäller hantering av risker och olyckor och känna förtroende för BRT som organisation.
-

På senare år har inga medlemskommuner deltagit i medborgarundersökningarna, den senaste
underökningen som en medlemkommun deltog var Degerfors kommun 2015.
Då visade resultatet att BRT utvecklas mot visionen. I ” Nöjd medborgarindex 2015” redovisas för
Degerfors kommunmedborgarnas betygsindex för räddningstjänsten ett värde om 78 på en 100gradig skala.

Övergripande politiska mål för BRT
BRT skall betraktas som en organisatorisk enhet, vilket innebär att alla anställda skall känna sig
hemma på alla orter inom regionen.
-

De förhållandevis stora geografiska avstånden och de olika förutsättningar för hel respektive deltidspersonal försvårar målsättningen.
Gemensamma övningar men även genom andra samlingar med medarbetare från
flera stationer är ett sätt att markera samhörigheten.
Skyddsavdelningens personal gör tillsyner över hela förbundsytan oavsett stationeringsort.
Poolpersonalen inom räddningsavdelningen alternerar mellan heltidsstationerna.

BRT skall vara föredöme för andra verksamheter som kan organiseras som kommunalförbund.
-

Ansvaret för detta ligger till stor del på direktionen men även på förbundsledningen.
Det är viktigt att vi får en organisatorisk stabilitet och att förändringsarbetet i första hand sker när
handlingsprogrammet ses över inför varje ny fyraårsperiod. Förbundsordningen medför att en tydlig dialog avseende handlingsprogram och övergripande ekonomi som förs i den Samrådsgrupp
som bildats mellan medlemskommunernas kommunstyrelseordförande och kommunchefer.

BRT skall organiseras och planeras så att räddningsinsatser kan påbörjas inom godtagbar tid och
genomföras på ett effektivt sätt.
-

Handlingsprogrammet beskriver detta på ett bra sätt.
Uppföljning av anspännings- och insatstider sker via stickprov. Redovisas av räddningsavdelningen under måluppfyllelse ekonomisk hushållning.

BRT: s verksamhet skall stödjas av målformuleringar med ständiga kvalitetsförbättringar till en lägre
kostnad.
-

Inriktningsmål och prestationsmål finns formulerade för samtliga avdelningar och verksamheter.
Uppföljning och utvärdering av dessa mål har planerats in i en övergripande och årlig verksamhetsplan.

BRT ska genom kartläggning av samhällets risker och riskutveckling samt genom aktivt förebyggande arbete medverka till ett bättre skydd och höjd säkerhet för människor, egendom och miljö.
Grundsynen skall vara att riskkällor elimineras eller reduceras.
-

Det förebyggande arbetet har intensifierats genom ökade utbildningsinsatser som ger resultat på
lång sikt. Förebyggandeavdelningen har även medverkat i arbetet runt social oro i flera av våra
medlemskommuner. Heltidsskiftlagen samt insatsledarna utför verksamhetsbesök på skolor, förskolor, vårdboenden, samlingslokaler, enskilda företag. Verksamhetsbesöket ersätter ej tillsyn
enl. LSO utan är en kontaktyta mot operativa enheterna i syfte att öka säkerheten.
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Uppfyllande av säkerhetsmål enligt handlingsprogram.
Boende och verksamhetsutövare samt personer som vistas inom förbundsområdet skall genom effektiv tillsyn och information erhålla största möjliga trygghet gentemot brand och explosion.
 Tillsyner bedrivs enligt tillsynsplan
 Insatser för att motverka brand sker genom dialog med och besök på skolor, företag och övriga verksamheter
Alla ägare eller nyttjanderättshavare inom förbundets geografiska yta bedriver ett systematiskt
brandskyddsarbete.
 I Skyddsavdelningens dagliga arbete används verktygen information, rådgivning, tillsyner,
kampanjer mm för att uppfylla säkerhetsmålet.
Medlemskommunernas anställda personal skall ges möjlighet att regelbundet få grundläggande
brandskyddsutbildning
 Medverka till att varje skola med grundskoleelever regelbundet utbildar alla ungdomar
 Minst 1500 personer ska årligen få utbildning kring brandsäkerhet
Skadeeffekten av händelser som leder till räddningsinsats skall genom insatsen begränsas och minimeras
 Skador begränsas och minimeras vid samtliga typer av räddningsinsatser
Räddningstjänsten skall genomföra räddningsinsats inom godtagbar tid och på ett effektivt sätt i de
fall där den enskildes egen förmåga inte räcker till.
 Internkontroll sker på alla larm minst 6 veckor per år.
Räddningstjänsten skall kunna fungera på ett godtagbart och effektivt sätt även vid över tiden utdragna händelser.
 Övning sker årligen
Genom utvecklade av operativ teknik och förmåga minska antalet genom olyckor omkomna och
skadade samt minskning av skador på egendom och i miljön
 En ständig teknik och metodutveckling sker i syfte att genomföra mer effektiva insatser
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Externa uppdrag
Utbildning
Genom skyddsavdelningen bedriver förbundet utbildningar. Kurser som bedrivs består i SBA (systematiskt brandskydds arbete), är en kurs av övergripande
karaktär för att säkerställa ett systematiskt arbetssätt
på en arbetsplats. Kursen ”Heta arbeten” innebär att
upprätthålla kvalifikationer för att på utföra s.k. hetaarbeten, svetsning skärning mm. Kurser av mer praktisk typ är GBK (grundläggande brandkunskap, inriktar sig till en bredare grupp anställda inom ett företag
eller förvaltning. Kursen ger grunder för att klara av
ett förstahandsingripande vid brand.

Ambulans
Landstinget i Värmlands ambulansverksamhet i Kristinehamn/Storfors området är samlokaliserade
med verksamhet på stationen i Kristinehamn. Under 2017 har även ambulansverksamheten samlokaliserats på brandstationen i Filipstad.
IVPA
IVPA (i väntan på ambulans). En räddningsstyrka bestående av tre brandmän larmas till livshotande
sjukdomsfall och där insats av brandstyrkan kan ske i väntan på att ambulans anländer. Insatsen utförs i Värmlands län genom löpande avtal med Kristinehamn, Storfors och Filipstads kommuner.
Inom Örebro län utförs IVPA genom avtal med Hällefors och Degerfors kommuner. Från årsskiftet
2017-18 åker även styrkan i Karlskoga på IVPA.
Säkerhetssamordning
Ändamålet är att samverka i gemensamma frågor som berör säkerhet och trygghet i medlemskommunerna och där BRT bistår medlemskommunerna med ex säkerhetsbesiktning av badplatser.
Brandorsaksutredning
Utredning av bränder sker bland annat genom brandorsaksutredningar. Under 2017
har 4 fördjupade brandorsaksutredningar
genomförts. Därutöver har ett antal olycksutvärderingar skett i samband med olyckor.
POSOM
BRT är representerade i samtliga kommuners POSOM grupper. Grupperna handhar
psykiskt och socialt omhändertagande av
drabbade i samband med olyckor och kriser.
Larmcentral
Genom larmcentralens försorg hanteras samtliga medlemskommunernas trygghets- och tekniska
larm. Bergslagens Räddningstjänst driver egen- larm och kommunikationscentral, som är bemannad
dygnet runt.
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Personal

Personaluppföljning
Samverkan
Samverkansmöten har genomförts en gång per månad.
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Under året har det inkommit 8 rapporter om tillbud eller skada. Skyddsronder har utförts i planerad
omfattning. Internkontroll av räddningsmateriel och fordon har utförts.
Mångfald/jämställdhet
Totalt arbetar 25 kvinnor och 154 män (exkl. brandman pool) inom förbundet vid årets slut.
Personalplanering
Under året har 1 en administratör och 2 Brandmän (H) gått i pension. Dessutom har 6 Brandmän (D)
slutat på egen begäran.
Personalutveckling
IL syd har från 1 nov övergått från skifttjänst till dagtid med beredskap i hemmet.
Lönerevision
Årets lönerevision innebar 2,45 % i genomsnittlig löneutveckling.

Nyckeltal Anställd personal
Utryckningspersonal
Heltid
Män
Kvinnor

2017
52
51
1

2016
55
54
1

Deltid
Män
Kvinnor

94
85
9

94
85
9

Dagtidspersonal
Räddningstjänst
Män
Kvinnor

9
9
0

5
5
0

Förebyggande
Män
Kvinnor

7
7
0

7
7
0

Administration
Män
Kvinnor

3
0
3

4
1
3

14
1
3
1
9
179

14
1
3
1
9
179

Larmcentralen
Män, dagtid
Kvinnor, dagtid
Män, skiftgång
Kvinnor, skiftgång
Totalt antal tillsvidareanställda
Pool BmD pool ca 12 man tillkommer
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Pensionsavgångar

2017

2016

3
0

2
1

Deltid
Pension
Egen begäran
Medicinska skäl

0
6
0

1
8
0

Dagtidspersonal
Pension
Egen begäran

1
0

1
0

2017
43
43
42

2016
42
43
41

2017
2,22
6,18
8,15
6,63

2016
2,53
2,93
7,08
4,66

Utryckningspersonal
Heltid
Pension
Egen begäran

Åldersstruktur
Medelålder
Heltid
Deltid

Sjukfrånvaro
Ålderskategori
29 år eller yngre
30-49 år
50 år eller äldre
Totalt

Totalt 2017
Totalt 2016

Män

Kvinnor

Totalt

5,10%
3,15%

14,62%
12,55%

6,63%
4,66%

Varav långtidssjukskrivna
3,3%
2,6%

Övrigt
Förbundet köper dessutom genom avtal administrationen av:
Ekonom
Löneadministration
Arkivhantering
Pensionshantering
IT tjänster

Karlskoga kommun
Kristinehamns kommun, LÖV
Kristinehamns kommun
Karlskoga kommun
Extern leverantör
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Driftsredovisning, Netto i Tkr
Avdelning

Stab
Revision
Pensionskostnader
Räddning
Brandskydd
Larmcentral
Summa driftsbudget
Summa kommunbidrag
Summa korr driftsbidrag pension
Resultat

2017-01-01

Intern Budget

2016-01-01

-2017-12-31
- 3 670
-198
-10 127
-66 472
-2 585
371
-82 680
87 473
-4 198
595

2017
3 909
-240
-14 325
-66 483
-2 516
0
-87 473
87 473

-2016-12-31
-3 615
-195
-11 196
-63 452
-1978
68
-80 368
83 533
-988
2 178

0

Analys av årets resultat

Verksamhet påvisar vid bokslut ett positivt resultat om 595Tkr.
De ekonomiska effekterna av årets verksamhet, utryckningsinsatserna exkluderat, borde under
2017 varit lättare att förutse gentemot tidigare år då organisationen varit inne i en verksamhetsflytt till två nya brandstationer. Det som ställt till det under året är deltidsbrandmännens nya löneavtal som inneburit en helt ny struktur och där inga jämförelsesiffror på utfall har funnits att
tillgå. Det som alltid är svårt att förutse är antal larm och längden på olika insatser samt antalet
”onödiga” automatlarm. Av den anledningen kan det vara ganska stora avvikelser mellan tertial
1, 2 och bokslut. Utöver detta finns det i resultatet givetvis även andra, både positiva och negativa orsaker. Vid jämförelse mellan 2017 och bokslut 2016 så får man beakta att det under 2016
finns en vites intäkt om 864 Tkr.

Driftredovisning och ekonomisk analys är gjord i jämförelse med internbudget.
De största orsakerna till uppnått resultat är följande:
Intäkter i jämförelse mot budget:
* ökade intäkter pga.:
* sålda tjänster inom området "restvärde" till försäkringsbolag
* fler debeterbara automalarm
* fler utbildningar i brandskydd
* fler inkopplade tekniska larm i LC
* sålda inventarier
* minskade intäkter pga.:
* mindre externt sålda administrativa tjänster

Personalkostnader i jämförelse mot budget:
* lägre kostnader pga.:
* pensionsavgång och vakant administrativ 0,5 tjänst
* mindre behov på Larmcentralen att utbilda vikarier
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* ökade kostnader pga.:
* större avsatt komp- och semesterlöneskuld
* lönekostnader utöver organisation på grund av rehab åtgärder och ett IL system i obalans
* ökat behov av timvikarier för brandskyddsutbildning
* många längre sjukskrivningar

Driftskostnader i jämförelse mot budget:
* lägre kostnader gällande:
* hyra pga. att avtalen för 2 av våra stationer inte är fastställda enligt ny hyresmodell
* inköp av trygghetstelefoner
Driftskostnader i jämförelse mot budget:
* ökade kostnader gällande:
* arbetsmiljö* drift- och teknisk utrustning samt för fordonskostnader
* supportkostnader gällande IT och kommunikation
* uppstart av GDPR

Avskrivning i jämförelse mot budget:
* lägre avskrivning pga. av att investering av tungt fordon och annan utrustning som inte
levererats och/eller tagits i bruk innan årsskiftet

Pensionskostnader i jämförelse mot budget
* lägre pensionskostnad vilket inte påverkat resultatet då medlemsbidraget från medlemskommunerna korrigerats med motsvarande belopp.

12

Händelser som påverkat organisation och ekonomi

Det finns alltid inslag utanför organisationen som påverkar effektivitet, kvantitet och kvalitét vilket
indirekt påverkar ekonomin. Under året kan nämnas följande inslag:
Uppdrag och Budget 2018 från ÖV-grupp
ÖV-gruppens har under våren gett BRT fortsatt uppdrag att arbeta fram och bearbeta utrycknings
statistik med larm av olika typkaraktär under kväll och helg. Arbetet har redovisats i form av en plotterkarta tillsammans med ett antal kalkyler utifrån olika bemanningsscenarier. Medlems kommunerna
gav därefter muntligen acceptans till budget 2018 utifrån tidigare angivet medlems bidrag i den ekonomiska planen tillhörande HP för 2017-19.
Rib-avtalet Samtliga deltidsbrandmän i Filipstad, 21 st, inkom under slutet av januari med uppsägningar pga. det centralt tecknade (Rib17) löneavtal som började gälla 1 maj 2017. Efter många möten i olika grupperingar lyckades vi till sist komma till en lösning för våra samtliga deltidsbrandmän i
form av ett ensidigt arbetsgivarbeslut vilket innebar att 19 st. deltidsbrandmän återtog sina uppsägningar i Filipstad. En effekt av det nya avtalet kan vara att vi sett en tröghet i att få in extra personal
vid behov.
Organisationsutveckling Arbetet startade under sen höst 2016 under begreppet Organisationsutveckling och fortsatte under 2017 med syftet att försöka tillskapa en organisation som ryms inom tilldelade medel och som har en bärighet framåt. Från 1 november är insatsledare syd i beredskap.
Som ett ytterligare led i detta arbete har även en Stf Räddningschef utsetts, samt att heltidens stationssamordnare fått ett tydligare uppdrag och konverterats till stationschefer.
Samverkan Polis-Kommun-BRT Under året har arbete i samverkan mellan Polis, Kommun och
BRT intensifierats för att i ett tidigt skede fånga upp vad som skulle kunna utvecklas till olika problemområden i framtiden. Utifrån detta samarbete utförts insatser i Karlskoga, Hällefors, Degerfors
och till viss del även Kristinehamn.
Ombyggnad Filipstads brandstation I Filipstad har ett ombyggnadsarbete pågått från kommunens
sida för att möjliggöra att landstingets ambulansverksamhet inryms i räddningstjänstens lokaler.
Vissa ytor kommer att vara gemensamma medans andra kommer att vara verksamhetsspecifika. En
ombyggnad i en pågående verksamhet innebär alltid en "rörig" arbetsplats vilket brandstationen i
Filipstad inte varit något undantag ifrån. Arbetet är slutfört och verksamheterna har gemensamt visat
upp sina lokaler för allmänheten på ett Öppet Hus.
Larmcentralen Flera av våra närliggande räddningstjänster utanför våra medlemskommuner visar
fortsatt intresse av att kunna nyttja vår LC. BRT har för närvarande ett antal samverkansavtal med
andra räddningstjänster i våra närområden som på sikt skulle kunna matcha delar av det som efterfrågas.
Nytt ekonomisystem
Under året har arbete pågått med på till funktioner i det nya ekonomisystem "Raindance" som sjösatts 2017-05-01. För BRT har det även inneburit att byta datamiljö från Kristinehamn kommun till
Karlskoga kommun. Att byta IT-system innebär alltid en massa problem i uppstart vilket heller inte
var något undantag denna gång.
Arbetsmiljöpolicy och Internkontrollplan En arbetsmiljöpolicy har arbetats fram och antagits,
dessutom har uppgradering skett av vår internkontrollplan. Ett led i BRT:s arbetsmiljöarbete har varit
att arbeta fram en anpassad enkät gällande social- och organisatorisk arbetsmiljö för att passa
BRT:s verksamhet. Enkäten kommer att provas under 2018.
Revision
Under våren har BRT granskats gällande hantering av akut restvärdesräddning, vilket utmynnat i att
nya administrativa rutinbeskrivningar har arbetats fram. Revision har även uppmärksammat sårbarheten gällande de administrativa arbetsuppgifterna och uppmanat BRT att arbeta för att stärka upp
administrationen med backup funktioner. Under hösten har även granskning skett gällande vårt anläggningsregister, samt hantering av offentliga handlingar och hemsida.
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Inför framtiden

Utmaningar som vi står inför och som kan bidraga till både utveckling och styrning av räddningstjänstens verksamhet och som kan innebära nya arbetssätt. Oavsett vad så vill BRT inför 2018 lyfta följande



Karlskogas ledningsplats har ett modernt besluts- och ledningsstöd. Planering/utbildning
pågår för att utveckla larmcentralen till att vara ett utökat stöd för den operativa räddningstjänsten, där tekniken kan utnyttjas på ett effektivfullt sätt och där Larmcentralens
roll kan fortsätta att förstärkas genom mer samverkan och uppdrag från de olika avdelningarna.



Deltidsbrandmanens utbildning är under omstrukturering där utbildningstiden förkortas
från 9 till 6 veckor. Första kursen kommer att ske under 2018 och kommer att ge en utmaning för BRT då mer ansvar läggs på den egna organisationen. Förmågan att rekrytera
deltidsanställda brandmän minskar då svårigheten ökar att hitta nya brandmän som inom
5 minuter ska kunna inställa sig på stationen både i från hem och arbete.



Aktivt jobba med förbundets fordonsplan med utbyte av äldre fordon. Förbundet har ekonomiska begränsningar och måste även agera inom ramen för god ekonomisk hushållning. Det är dock viktigt att förebygga arbetet och inte hamna i den situationen att våra
fordon inte känns funktionsdugliga och säkra ur arbetsmiljö- och livräddningssynpunkt.



Samhällets medvetenhet om betydelsen av förebyggande risk- och säkerhetsarbete har
ökat arbetsbelastningen. Det arbete som under sommaren 2017 intensifierades gällande
social oro i samverkan med polis-kommun-BRT bör fortsätta under 2018.



Extraordinära händelser ökar och där stabsarbetet vid större händelser bör utvecklas på
ett likartat sätt över länsgränserna. Samverkan mellan räddningstjänstförbunden, både
öster och väster om BRT kommer arbeta vidare med dessa samverkansfrågor.



Beredskap för olika typer av klimatpåverkande insatser är ett område där BRT måste flytta
fram beredskapen till ett tidigare skede.



Ökade miljökrav kräver miljöanpassning av olika typer av material, både vid övningar och
olyckshantering m.m.



Samhället blir allt mer komplext vilket ställer högre krav på samverkan mellan polis, ambulans, socialtjänst och räddningstjänst. Arbetet med planering för hur BRT skall hantera
våld och hotsituationer vid insatser bör intensifieras.



Den ”gamla” alarmeringstjänstutredningen” om en samordnad alarmeringstjänst förväntas
redovisas under våren 2018. Även räddningstjänstutredningen förväntas bli klar under våren. Det är dock fortfarande oklart om hur de båda utredningarna kommer att påverka
räddningstjänsten och BRT.



Det civila försvaret kommer att återuppbyggas. I dagsläget är det oklart vilken roll den
kommunala räddningstjänsten kommer att ha.



Den administrativa avdelningen måste utvecklas och förtärkas för att ha en bärighet
framåt. Samtidigt måste även arbetet med att tillsätta en ny förbundschef påbörjas under
våren 2018.



Under hösten 2018 bör planering av arbetet för kommande handlingsprogram för åren
2020-24 påbörjas, inte minst vad gäller anspänningstid och dimensioneringen av utryckningsstyrkor.



En pensionsutredningen har pågått under en längre tid och förväntas utmynna i någon
form av förändring gällande nuvarande pensionssystem. Detta kan komma att påverka
möjligheten till framtida uttag av tidigarelagd pensionsavgång.
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Investeringsredovisning, netto

Fordon:
varav: Tankbil, Kristinehamn

2017-01-01
-2017-12-31
3 625
350

Amarock, Degerfors

348

EU-trailer

Räddningsmaterial:
Varav: Värmepanna, Övningshus
Kemdräkter
Båtmotor, Filipstad och Kristinehamn

Arbetsmiljöåtgärder vid insats på väg:
Farthinder
Trafiklampa

Rakel/kommunikation:
Varav: Passagesystem Filipstad

16

864

725

152

-57

1 048

707

150

60

8

334
50
202
82

139
28
111

209
69
38

Ledningsplats, Karlskoga

40

Personsökare

62

341

Varav: Kommunikationsutrustning

341

Skyddsavdelningens material:

90

Bord och stolar utbildningssal, Karlskoga

350

4 478

23

Utalarmering, Filipstad

Rökskydd:

Avvikelse

2 896

Amarock,Storfors
Befälsbil, Filipstad

Budget
2017
8 103

90

Datateknik:

0

68

68

Investering Larmcentral:

0

450

450

117

100

-17

Övriga inventarier
Varav: Belysning Filipstad
Inpasseringssystem, Stf, Hfs, Lsf
Skylt, Filipstad

23
41
53

Varav överfört från 2017
Varav beslut §33 2017 utökad ram

Summa

5 871

4 853

864

11 285

6 432

Kommentar:
I bokslut 2016 tog direktionen beslut om att överföra outnyttjade investeringsmedel till 2017 med
5 871 Tkr. Dessutom tog direktionen i §33 2017 beslut om att utöka investeringsramen om 864 Tkr
motsvarande det vite som erhölls för försenad fordonsleverans till förmån för utrustning i samband
med trafikavstängning vid trafikolyckor
Årets outnyttjade medel om 6 432,0 Tkr föreslås överföras till 2018 för att bl.a. fullfölja påbörjad
investering av ett tungt fordon, en befälsbil, rökskyddautrustning samt fortsatt upprustning kring
trafikavstängningar.
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Stabsavdelning, i Tkr
Intäkter
Kostnader
Revision
Avskrivning
Pensionskostnader
Netto
Driftsbidrag
Korrigerat pensionsbidrag
Medlemsbidrag

2017-01-01

Intern Budget

2016-01-01

-2017-12-31
2 841
-5 908
-198
-605
-10 127
-13 997
87 473
-4 198
83 275

2017
3 007
-6 284
-240
-633
-14 325
-18 474
87 473

-2016-12-31
2 913
-5 905
-195
-622
-11 196
-15 006
83 533
-988
82 545

87 473

Uppdrag
Att utifrån förbundsordning, handlingsprogram och budget tillse att medlemskommunerna erhåller
en effektiv räddningstjänst till en sammantaget låg kostnad. Ansvara för alla övergripande administrativa arbetsuppgifter utifrån de lagar och avtal som gäller för ett kommunalförbund.

Verksamhetsbeskrivning

Staben utgör en central enhet för de administrativa uppdragen i förbundet vilket innebär att staben
ska ansvara för övergripande administrativ verksamhet inom BRT såsom personal-, ekonomi-,
kansli- och samordningsfrågor. Administrera direktionsarbetet inom BRT samt till/från medlemskommunerna. Vara ett stöd i administrativa frågor åt direktion, förbunds- och avdelningschef. Under
stab redovisas hela förbundets pensionskostnader inkl. den individuella delen och förbundsövergripande kostnader så som IT, försäkringar, arbetsmiljö, revision och gemensamma projekt som inte
kan härledas till någon avdelning.

Händelser under 2017

Arbete med att hitta nya former och organisation för att överbygga generationsväxling pågår. I övrigt
har mycket utav de uppgifter som nämnts under rubriken ”Händelser som påverkat organisation och
ekonomi” utförts av stabsavdelningens personal.

Inför framtiden

* Utveckla rutiner för schemaläggning, tidrapportering och lönehantering för att kvalitetssäkra
lönehanteringen
* Fortsätta arbetet med att möta den nya lagstiftningen runt dataskyddsförordningen
* Fortsätta processen framåt med organisationsutvecklingen

Ekonomisk kommentar Årets resultat är +281 Tkr (pensionskostnader exkl.)
vilket är att hänföra till:
Intäkter: Lägre intäkt pga. avslutat avtal gällande utförd tjänst till en av våra medlemskommuner
Personalkostnader: Positivt mot budget pga. pensionsavgång samt 0,50% vakant tjänst.
Driftskostnader: Negativt resultat för konto arbetsmiljö och IT samt projektmedel i samband med
Filipstads ombyggnad av brandstation.
Revision: Positivt resultat mot budget
Oförutsett: Kontot har ej nyttjats under året
Avskrivning: Positivt resultat mot budget
Pensionskostnader: Betydligt lägre kostnad än vad KPA prognos angav inför budget 2017, detta
påverkar dock inte resultatet eftersom medlemsbidraget korrigerats med motsvarande.
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Räddningstjänstavdelning, i Tkr
Intäkter
Kostnader
Avskrivning enl. plan
Netto

2017-01-01

Intern Budget

2016-01-01

-2017-12-31
4 485
-68 184
-2 772
-66 472

2017
3 943
-67 215
-3 211
-66 483

-2016-12-31
5 505
-65 861
-3 096
-63 452

Uppdrag

Att ansvara för räddningsinsatser vid olyckor och överhängande fara för olyckor samt att hindra och
begränsa skador på människor, egendom och miljö.
Enligt förbundsordningen ska även BRT ansvara för RUHB i samtliga ägarkommuner.

Verksamhetsbeskrivning

Räddningsstyrkorna är placerade på 8 stationer inom förbundets geografiska yta. Storlek på styrka,
hel- eller deltid och insatstid är styrt av antaget handlingsprogram. Utifrån angiven plan bedrivs
verksamheten inom tilldelade resurser för personal och material. Personalen utbildas och övas för
att leva upp till antaget handlingsprogram och till de förväntningar brukarna har rätt att ställa vid alla
typer av insatser. Förbundets räddningsstyrkor genomför årligen ca 1300 insatser. De vanligaste
olyckorna är bränder samt trafikolyckor. Olycksförlopp kan delas in i skeden: Före, Under och Efter.
Före:

Utrustning skall underhållas, styrkorna skall övas, insatsplaner och
larmrutiner upprättas

Under:

Ledning upprättas, fungerande alarmering och radiosamband, arbetsmiljön tryggas,
beslut om insatsen omfattning skall tas, planering av insatsen genomförande.

Efter:

Stöd till de drabbade, eventuell sanering av väg och restvärdesarbete genomföras, utrustning återställas, olycksförloppsutredning genomföras, insatsrapport upprättas, vid
behov genomföra avlastningssamtal

Verksamhetsansvaret för RUHB innebär att man förvaltar, vårdar och underhåller statens beredskapsmateriel. I fem av medlemskommunerna ansvarar även BRT för underhåll och provning av
aggregat för utomhusvarning.
Antalet larm har minskat något jämfört med motsvarande period förra året. Det totala antalet larm
har dock förändrats mellan de olika kommunerna, minskat i Kristinehamn och ökat i Hällefors.
Till stor del är det antalet automatiska brandlarm och trafikolyckor som minskat medan brand ej i
byggnad och övriga larm ökat jämfört med 2016.

Axplock av händelser under 2017
Januari
*I Kristinehamn uppstod en brand i en garagelänga i samband med att en bil skulle parkera. Branden begränsades till lösa föremål, längan ventilerades och fastighetsägaren underrättades.
*I Karlskoga uppstod brand i ett kök samt rökutveckling i stora delar av huset. En person hade försökt släcka branden med hjälp av en pulversläckare. Rökdykare gick in och sökte av, inga personer
fanns kvar i byggnaden. Rökdykarna släckte av samt frilade innertak och delar av köksväggarna.
Huset ventilerades med efterföljande bevakning under natt och morgon.
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Februari
*I Hällefors, 2 km från Grythyttan mot Loka, kolliderar en buss med 25 personer med en tankbil.
Släpet på tankbilen släpper i en kurva och kommer med bredsidan mot bussen. Busschauffören reagerar när han ser släpet komma över på fel vägbana. Han svänger ner i krondiket, men träffas
ändå av tanksläpet som träffar på chaufförens sida. Bussen hamnar lutande mot tre större björkar
som håller bussen i det läget. Samtliga passagerare är kvar i bussen när räddning anländer till platsen. Räddningstjänsten utrymmer bussen via fönstren med hjälp av skarvstegar. Fem personer med
varierande skador förs i ambulanser till sjukhus. Resterande passagerare återvänder till Örebro i en
anslutningsbuss.
*I Karlskoga uppstod en brand i lägenhet på andra våningen. Vid framkomst var det en fullt utvecklad brand. Rökdykare släckte av samt ventilerade lägenheten. Ingen person fanns kvar i lägenheten
vid framkomst.

Mars
*Filipstad får larm om brand i en ödestuga som var övertänd vid framkomst. Räddningstjänsten bevakade och eftersläckning skedde under natten.
*Filipstad får larm om ytterligare en brand i ett ödehus som även det var övertänt vid framkomst.
Branden släcks med vatten från tankbil och eftersläckning pågick under natten.
*Kristinehamn fick larm om en allvarlig trafikolycka mellan två lastbilar. En lastbil stående på en
parkeringsficka hade körts på bakifrån av en lastbil. E18 helt avstängd i båda körriktningarna ca 1
timma.

April
*Karlskoga får larm om brand i garage och villa som vid framkomst var helt övertänt. Rökdykare
försökte inledningsvis ta sig in men fick tidigt retirera på grund av för hög värme. En granne hade
larmat att han från sitt hus känt röklukt varefter han gått ut och sett grannens hus brinnea. Han bankar på alla fönster och lyckas väcka en person som tar sig ut ur det brinnande huset. Efter att räddningstjänsten säkerställt att ingen finns kvar i huset så övergår räddningsinsatsen till att begränsa
skadan. Arbetet övergick senare till restvärdesräddning.
*Filipstad åker på brand till Viktoriagatan. Vid framkomst konstaterades brand i en personbil samt
spridning till träfasad i ett flerfamiljshus. Branden släcktes via håltagning och rökdykarinsats. Sammanlagt utrymdes 15 till 20 personer. Polisen samlade ihop de som blivit utrymda för registrering.
POSOM öppnade upp kyrkans hus för stöd och värme.

Maj
Kristinehamn fick larm om villabrand. Vid framkomst hade det brunnit igenom taket på en 1,5plansvilla där hela övervåningen och vinden blev totalskadade. Restvärdesarbete pågick under
brandförloppet. Bottenvåningen tömdes på lösöre. Personal från Kristinehamn, Karlskoga, Degerfors
och Åtorp deltog i släckarbetet.

Juli
Karlskoga fick larm från privatflyg om rökutveckling i skogen kring Bråten där en större skogsbrand
blossade upp. Problemet med större bränder av denna typ är att personaltillgången under sommaren
är mycket begränsad. Efter ca 1 dygn begärdes förstärkning från militären som ställde ca 15 man till
förfogande under 3 dygn. Med hjälp av militära resurser lyckades branden begränsas.
Augusti
Storfors och Karlskoga får larm om vattenskador p.g.a. ett kraftigt regnoväder där ca 140 mm regn
föll på kort tid. Ett 30-tal adresser drabbades. I norra delen av Karlskoga höll även en damm på att
rämna. Styrkan från Karlskoga och extrainsatt personal åkte runt bland adresserna och gjorde de
åtgärder som kunde göras.
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Oktober
Automatlarm till Barilla i Filipstad. Vid framkomst var det rökutveckling på grund av bränt bröd då
ugnarna stannat vid strömavbrott. Lokalen ventilerades från rök. Vi var ambulansen behjälplig med
syrgasbehandling av åtta personer som inandats rök.
Trafikolycka i Filipstad där en ambulans med tre personer var inblandade.
Trafikolycka i Karlskoga där en personbil kört av vägen och hamnat i vattnet.
Brand i byggnad i Åtorp, rökutveckling ur en villa som föranleder att man sågar upp byggnadskonstruktionen för att hindra vidare glödbränder.
November
Brand på Mosserud avfallsanläggning i en stor hög med hushållssopor. Hjullastare och grävmaskiner grävde bort delar av avfallshögen och som sedan släcktes. Bevakning från företaget hela kvällen och natten.
Trafikolycka i Filipstad där en lastbil hamnat på sidan långt ner i en ravin
Trafikolycka E18 där två bilar frontalkrockat, en bil fattade eld och den andra bilen total förstördes.
December
Trafikolycka i Visnum mellan två personbilar i frontalkrock
Brand i villa i Kristinehamn. Vid framkomst var huset övertänt och livräddande rökdykning fick avbrytas p.g.a. kraftig brand- och rökutveckling. Räddningstjänsten fick inrikta sig på yttre släckning av
branden.
Under senare del av december larmades räddningstjänsten på sex villabränder, Frövetterstorp,
Västnasjö, Norra Anneberg, Nykroppa, Dalbäcken samt Degerfors. I princip var alla att betrakta som
övertända vid framkomst. Att så många villabränder inträffar under så kort tid tillhör inte räddningstjänstens vardag.

Personal

Från årsskiftet har tre stationssamordnare heltid konverteras till stationschefer för att tydliggöra ansvaret ur ett fastighetsbegrepp. Dessutom har avd.ch för skyddsavdelningen fått rollen Stf. Räddningschef vid ordinarie Räddningschefs längre frånvaro.
Arbete har under året pågått att få till en organisationsutveckling av olika arbetsuppgifter utifrån ett
övergripande förbundsperspektiv. Från och med november har insatsledare syd gått från jour till beredskap. Detta kommer att öka kvalitén i arbetet med förbundsövergripande arbetsuppgifter.
10 st. nya deltidsanställda brandmän har erhållit introduktionsutbildning under våren.

Investeringar

Upphandling av två st tankbilar är slutförda och kommer att levereras 2017 och 2018. Två nya
Pickupper har upphandlats och tagits i bruk i Degerfors och Storfors. Upphandling av kommunikationsutrustning har också påbörjats.
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Nyckeltal
Statistik

2017

2016

2015

2014

Antal larm

1440

1485

1384

1302

*varav brand i byggnad

157

160

163

123

*varav brand ej byggnad

155

179

111

149

*varav trafik

208

226

204

173

*varav automatlarm, ej brand

399

472

387

341

*Hisslarm

54

-

-

-

*IVP larm

128

174

183

183

*varav övrigt

339

274

336

333

*övrigt=utsläpp farligt ämne, förmodad brand, vattenskada, nödställd person, nödställt djur och hjälp till ambulans

Insats per stationsområde

2017

2016

2015

2014

Karlskoga

406

409

362

353

Kristinehamn

345

385

319

333

Filipstad

216

219

221

212

Degerfors

118

126

111

84

Hällefors

143

117

124

92

Storfors

60

71

72

94

Lesjöfors

135

145

153

116

17

24

22

16

Åtorp

Inriktningsmål:
Skadeeffekten av händelser som leder till räddningstjänstinsats skall genom insatsen begränsas och
Minimeras
Räddningstjänsten skall genomföra räddningsinsats inom godtagbar tid och på ett effektivt sätt i de
fall där den enskildes egen förmåga ej räcker till
utdragna händelser
Genom utvecklande av operativ teknik och förmåga minska antalet genom olyckor omkomna och
skadade samt minska skador på egendom och miljö
Räddningsinsatserna skall utföras på ett tryggt och säkert sätt och med rätt kompetens
Utrustning och fordon vårdas så att hög driftsäkerhet/tillförlitlighet kan upprätthållas

Prestationsmål:

Räddningsstyrkorna skall övas och orienteras inom respektive insatsområde så att en godtagbar insatstid kan upprätthållas och effektiv räddningsinsats genomföras.
Följa upp och ta till vara på erfarenheter från inträffade händelser
Räddningstjänsten skall kunna fungera på ett godtagbart
och effektivt sätt även vid över tiden utdragna händelser

Sker löpande via återkommande övningar och uppfylls
Pågår
Pågår och uppfylls
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Inför framtiden……………………..

Behov finns att stärka upp organisationen runt deltidsanställda brandmän i syfte att säkerställa rätt
kompetens samt behov av nyrekrytering m.m. Vi kommer även att närma oss ett behov av att behöva utbilda fler styrkeledare deltid p.g.a. pensionsavgångar.
Insatsledare syd har under hösten övergått till dagtidstjänstgöring med beredskap vilket kommer att
stärka upp dagtidsorganisationen. Arbetet kommer att fortsätta utvecklas under 2018.
Samverkan med angränsade räddningstjänster kommer fortgå. Syftet är att öka förmågan till att lösa
längre och mer komplicerade räddningsinsatser.

Ekonomisk kommentar
Årets resultat är +11 Tkr mot budget vilket är att hänföra till:
Intäkter: Ökad intäkt mot budget gällande automatiska brandlarm och externt utförda tjänster. Dessutom har
BRT avyttrat inventarier om ca 149 Tkr.
Personalkostnader: Ökad kostnad pga. ett IL system som inte varit i budgetmässig balans. Utöver detta har
en ofinansierad brandman under några månader varit i tjänst i rehab syfte. BRT har även haft ett antal längre
sjukskrivningar som ej varit arbetsrelaterade. Dessutom redovisas en negativ förändrad komp- och semesterlöneskuld.
Driftskostnader: Större kostnad mot budget på teknikkonton där bla en större reparation gjorts på en av våra
tyngre fordon samt fortsatt kvalitetssäkring av vår rökskyddsutrustning. Lägre kostnader vad gäller hyra, utbildning- och övningskonton.
Avskrivning: Lägre avskrivning mot budget pga. att årets investering av tungt fordon ej varit i drift innan årsskiftet samt att annan utrustning inte levererats.
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Förebyggandeavdelning
Intäkter
Kostnader
Avskrivning
Netto

-2017-12-31
2 047
-4 624
-7
-2 585

2017
1 912
-4 390
-38
-2 516

-2016-12-31
2 217
-4 178
-17
-1 978

Uppdrag

Kommunens och därmed räddningstjänstens lagstadgade skyldighet beträffande den förebyggande
verksamheten är att ”se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än
bränder”. Vidare skall kommunen (läs räddningstjänsten) ”genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag".
I handlingsprogrammet framgår Skyddsavdelningens uppdrag och dess innebörd på ett tydligare
sätt.

Verksamhetsbeskrivning

Med ovan nämnda uppdrag som fokus så innefattar Skyddsavdelningens verksamhet för närvarande
följande regelbundna arbetsuppgifter:
genomföra tillsyn enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor på byggnader eller
anläggningar.
genomföra tillsyn enligt Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor hos
verksamheter som hanterar tillståndspliktiga mängder.
handlägga, utfärda tillstånd till verksamheter som hanterar tillståndspliktiga mängder
av brandfarliga och explosiva varor.
handlägga, utfärda tillstånd för egensotning.
vara remissinstans för polisen, alkoholhandläggare, byggnadsnämnd m.fl. Detta innebär att avdelningen måste upprätthålla resurser och kompetens för att svara på dessa
remisser och andra förfrågningar från övriga myndigheter inom föreskriven tid.
ge information och rådgivning till allmänheten. Detta innebär att allmänheten på ett
enkelt sätt ska kunna komma i kontakt med myndigheten för att ställa frågor inom
räddningstjänstförbundets kompetensområde och utifrån det kunna erhålla ett snabbt
svar från den tjänsteman som tar emot frågan eller få hjälp att nå den person som kan
svara.
bedriva självfinansierad utbildningsverksamhet i form av: Heta arbeten, Grundläggande brandkunskap, Systematiskt brandskyddsarbete eller andra anpassade utbildningar för verksamheter inom ämnet brandskydd
För att ytterligare tillmötesgå lagstiftningen och därmed uppdraget så sker också ett ständigt utvecklingsarbete som syftar till att ge ett ökat skydd för samhällsmedborgarna. Exempel på utvecklingsområden är kartläggning av risker i samhället, medverkan och samverkan mellan de olika kommunala
förvaltningarna och att ständigt vidareutveckla och förbättra de regelbundna arbetsuppgifterna.

22

Händelser under 2017

Skyddsavdelningen har sju personer anställda som även har funktioner och arbetsuppgifter inom
den utryckande verksamheten. Uppskattningsvis har Förebyggandeavdelningen 3,5 heltidtjänster på
årsbasis. Avdelningen får dock för närvarande stöd från räddningsavdelningen med fem personer
(brandmän) vad gäller utbildningsverksamheten. Brandmänen genomför de flesta grundläggande
brandutbildningarna för medlemskommunernas anställda. Brandutbildning för skolelever (BUSE) har
genomförts under v. 43 & v. 45 i Karlskoga och Kristinehamn.
Sedan årets början har en person på avdelningen stöttat administration 20% med uppgiften att sköta
förbundets diariehantering.
Från årets början har Skyddsavdelningen märkt en ökad efterfrågan av brandutbildning från både företag och kommuner. BRT har inte kunnat matcha den ökade efterfrågan på grund av för små personella resurser. Av den anledningen har utbildningsuppdragen skjutits framåt i tiden.
MSB arrangerade Förebyggande konferens 2017 i Karlstad där avdelningen deltog. I det förebyggande brandskyddsarbetet i Sverige, ligger mycket fokus på hembesök i områden där det finns ökad
risk för att brand ska uppstå. Detta kommer även BRT att behöva arbeta med i framtiden.
I mitten av april var BRT värd för en nätverksträff för personal som arbetar med förebyggande i
Värmlands räddningstjänster. Ett bra forum där man kan utbyta erfarenheter. Även Brand 2017 i
Linköping gav många bra tankar och idéer för vår fortsatta verksamhet.
Under sommarmånaderna juni-augusti ingår personal från Skyddsavdelningen i utryckningsstyrkan
vilket gör då att det förebyggande arbetet går ner i kvantitet.
Från sensommaren/hösten har fokus varit på att nå målen enligt tillsynsplan och arbeta med de
ärenden som inkommit till Bergslagens Räddningstjänst. Exempel på projekt och uppdrag som utförts under hösten och som kan vara värt att nämna är:

o
o
o
o

Utbildningar & seminarier kring återbyggnaden av det civila försvaret.
Information och samverkan med kommunerna vad gäller vad gäller BRT:s & Polisens arbete
med social oro.
Gemensam övning mellan BRT och Seveso-företagen Bofors Test Center AB och Forcit Sweden AB.
BRT deltog i Daedalos konferensen som hölls i Halmstad. Daedalos är det programverktyg
som används av räddningstjänsten både operativt och förebyggande samt även av Larmcentralen.

Nyckeltal

År 2017

År 2016

År 2015

2011

2850

1490

Genomförda tillsyner LSO

180

180

155

Övriga förebyggande ärenden, remisser, rådgivning etc.

475

377

210

62

72

65

1405

2104

933

Antal brandskyddsansvariga som
genomgått utbildning
Antal utbildade i någon form av
brandutbildning

Tillståndsärenden
Brandutbildning skolelever

86

37

37
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Inriktningsmål:
Boende och verksamhetsutövare samt personer som vistas inom förbundsområdet skall genom
effektiv tillsyn och information erhålla största möjliga trygghet gentemot brand och explosion
(olyckor)
Alla ägare eller nyttjanderättshavare inom förbundets geografiska yta ska bedriva ett systematiskt
brandskyddsarbete
Medlemskommunernas anställda personal skall ges möjligheten att regelbundet få grundläggande
brandskyddsutbildning

Prestationsmål:
Människor som bor och vistas inom räddningstjänstområdet skall erbjudas utbildning inom brandskydd och övriga
delar av räddningstjänstförbundets kompetensområde

Målet uppnåtts

Medverka till att ge varje skola med grundskoleelever regelbunden grundläggande brand och säkerhetsutbildning
för personal och ungdomar (elever) i årskurs 2 och 5

Målet uppnåtts

Uppnå antal tillsyner utifrån antagen tillsynsplan för år
2017

Målet uppnåtts, 180 tillsyner utförda
varav 65 prioriterade.

Inför framtiden……………………..

Vi behöver se över våra rutiner och arbetssätt gällande utbildningsverksamheten för att kunna möta
upp behovet av efterfrågade utbildningar. En lösning kan vara att rekrytera en person som administrerar och genomför merparten av extern utbildningsverksamhet.
Vi behöver möta de krav på nya arbetsuppgifter som kommer med anledning av det civila försvaret
som ska rustas upp.
Under sommaren 2018 kommer ett tillsynsprojekt att starta upp som innebär att alla campinganläggningar inom förbundet ska säkerhetskontrolleras.

Ekonomisk kommentar
Årets resultat är -69 Tkr mot budget vilket är att hänföra till:
Intäkter: Ökade intäkter gällande brandskyddskurser och lägre gällande tillsyn och sålda tjänster.
Personalkostnader: Negativt mot budget pga. utökat behöv av personal vid större efterfrågan på
brandskyddskurser.
Driftskostnader: Negativt mot budget pga. ökade kostnader i samband med utökat antal brandskyddskurser.
Avskrivning: Positivt mot budget
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Larmcentral
Intäkter
Kostnader
Avskrivning
Netto

2017-01-01

Intern Budget

2016-01-01

-2017-12-31
13 564
-13 033
-160
371

2017
13 212
-13 027
-135
0

-2016-12-31
13 074
-12 864
-142
68

Uppdrag

Att vara Bergslagens räddningstjänsts egen televäxel, larm och kommunikationscentral samt sambands- och ledningscentral. Detta innebär att LC ska fungera som utalarmeringscentral för utryckningsstyrkan samt vara mottagare av tekniska larm och trygghetslarm från i första hand medlemskommunerna. LC skall vara självfinansierad vilket innebär att samtliga kostnader som finns inom LC
ska bäras av verksamheten själv.

Verksamhetsbeskrivning

Trygghetslarm:
LC installerar, besvarar trygghetslarm och förmedlar vidare till rätt handläggare i respektive medlemskommuner. Vägledande i detta arbete är fyra fundamentala begrepp: kvalité, hög servicenivå,
bra relationer och kostnadseffektivitet.
Uppgradering av trygghetstelefoner fortgår med att byta ut den analoga tekniken så att både användare av trygghetslarm och LC:s egen personal ska känna trygghet. Vid utgången av 2017 var
ca 73% analoga larm utbytta till digitala larm.
Tekniska larm:
LC tar emot automatiska brandlarm och andra tekniska driftslarm från våra medlemskommuner.
Filipstad kommun fortsätter överföringen av sina tekniska larm till LC samtidigt som arbetet mot
Hällefors kommuns bostadsbolag fortgår.
Samband, kommunikation och utalarmering:
LC arbetar på uppdrag från räddningsavdelningen och utför ex förmedling av nya objekt kopplade
till SOS, nyckelhantering vid automatlarm, inrapportering i verksamhetsprogram, teknikutveckling
inom utalarmering, upphandling personsökare, driftansvar för telecall, rutiner för larmoperatörer vid
utryckningsinsatser, tekniksupport inom hela förbundet samt kontaktansvarig för reservkraft m.m.
Vid insats ingår larmchef och larmoperatör i stabsarbetet. Larmchefen ansvarar för och stöder
räddningsavdelningen gällande kommunikation i form av tekniska hjälpmedel, beslut- och ledningsstöd RIB & Lupp, ledningsstöd för Rakeldispatcher samt drift av Rakel utrustning.
Samverkan:
Närliggande räddningstjänster visar stort intresse att kunna nyttja LC tjänster. Arbete fortgår för att
se hur samarbete med dessa räddningstjänster kan utvecklas. LC har under året varit värd vid en
nätverksträff för andra kommunala ledningscentraler från hela Sverige.
Medverkan med Polis Region Bergslagens projekt av ny SLC (samverkan och ledningscentral) i
Örebro.
BRT:s växel:
LC fungerar som BRT:s växel. LC har den första kontakten med allmänheten, där service och professionalitet är ledord.
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VMA:
LC ombesörjer provlarmning och möjlighet att aktivera VMA vid behov.
Risklinjen:
Skador och olycksfall är en av de vanligaste orsaker till att människor förolyckas i Sverige. Den vanligaste orsaken till dödsfall för barn och ungdomar är just olycksfall. Tillsammans med kommunerna
försöker BRT att skapa en säkrare miljö för de som bor inom kommunen. LC förmedlar inkomna
anmälningar vidare till kommunerna Karlskoga, Kristinehamn och Degerfors. Målsättningen är samtliga medlemskommuner tar till sig detta koncept.
Förmedlade risker:
Karlskoga
Degerfors
Kristinehamn

2017

2016

2015

2014

2013

28

61

66

201*

64

2

2

8

3

13

5

6

24

26

19

*inkl. Click for Alert finns inte kvar under 2015

Krisberedskap:
På uppdrag av RCB sammankallar LC medlemskommunernas Krisberedskapsledning i Karlskoga,
Kristinehamn och Degerfors kommun. Fler kommuner utanför förbundet har visat intresse att kunna
få hjälp till att larma in krisledningsgrupperna i deras kommuner.
Posom:
På uppdrag av RCB sammankallar LC medlemskommunernas Posomgrupper.
Kommunjour:
På uppdrag av kommunerna Kristinehamn, Filipstad, Degerfors och Karlskoga, upprätthåller LC
VA- och gatujour.
Personal
Verksamheten är bemannad av 14 tjänster varav 8 hel- och 2 deltidstjänster som larmoperatörer
samt 4 dagtidspersonal.

Nyckeltal
Medlemskommunernas anslutna trygg./larm/år varav:
Kristinehamn
Karlskoga
Filipstad
Hällefors
Degerfors
Storfors

År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013
2524

2622

2717

2870

3063

706
833
320
284
264
117

713
870
322
322
288
107

729
921
333
321
305
108

728
968
355
301
405
113

705
1015
414
313
498
118
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Inriktningsmål:

LC skall vara det självklara valet för mottagning av trygghetslarm från våra medlemskommuner
pga. kvalité i form av servicenivå, goda relationer med nyckelpersoner i våra medlemskommuner
samt ett kostnadseffektivt alternativt
LC bör fortsätta arbetet med att knyta till sig fler kommunala fastigheterna/verksamheter när det
gäller automatiska brandlarm
LC bör ha möjlighet utifrån kommunernas önskemål, även bevaka kommunernas objekt och fastigheter via kamerabevakning
LC skall med hög kvalité och service utföra ett tydligt definierat uppdrag av utalarmering, samband
och dokumentation för räddningsavdelningens räkning
LC skall förmedla identifierade risker vidare till samtliga sex medlemskommuner

Prestationsmål:

LC skall kartlägga den möjliga marknaden av automatiska
brandlarm samt övriga tekniska larm i fastigheter/verksam
-heter inom de medlemskommuner som ännu inte har avtal med LC
LC skall utifrån medlemskommunernas efterfrågan upphandla digitala larmmottagare samt nya digitala trygghetstelefoner.
LC skall under 2018 fortsätta övergången till digitala

Arbetet med Hällefors kommun fortgår
och är på väg in med flertalet larm.

Ca 73% av alla larm är digitala.
Fortgår.

Trygghetslarm

Inför framtiden…………………………..

Arbeta med att kunna ge ett utökat ledningsstöd från LC till Räddningsledare, kompetensutveckling
påbörjas januari 2018.
Arbete p.g.a. GDPR, den nya dataskyddsförordningen som kommer att påverka LC:s rutiner runt
hantering av personuppgifter.

Ekonomisk kommentar
Årets resultat är +371 Tkr mot budget vilket är att hänföra till:
Intäkter: Större intäkt mot budget

Personalkostnader: Positivt resultat mot budget då inga vikarier har behövts utbildats under
året
Driftskostnader: Negativ avvikelse är att härleda till fortsatt utbyte av analoga till digitala trygghetstelefoner.

Avskrivning: Positivt mot budget
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Ekonomisk översikt
Intäkter

BRT:s totala intäkter uppgår till 100 904 Tkr (100 968 Tkr), varav 0 Tkr (864 Tkr) kan anses vara
jämförelsestörande poster. De totala Intäkter är i förhållande till budget högre.
Medlemskommunernas driftsbidrag till förbundet är BRT:s största inkomstkälla och uppgår till
83 275 Tkr (82 545 Tkr).
I förhållande till föregående år så har intäkterna för taxor och avgifter, hyror och försäljning av verksamhet av externt sålda tjänster ökat marginellt. År 2016 innehöll betydligt fler debiterbara automatiska brandlarm.
Medlemsbidraget har vid bokslutet korrigerats ned med 4 198 Tkr pga. för högt schablonberäknat
medlemsbidrag avseende pensionskostnader.

Kostnader

BRT:s kostnader uppgick till 100 385 Tkr (98 786 Tkr). Personalkostnader exkl. pensionskostnader
blev 481 Tkr högre än budgeterat. I jämförelse med föregående år har lönekostnaderna ökat med
3,79%. Detta innefattar även en ökad löneutvecklingen från 1 maj 2016 för heltidspersonal om
2,45% samt ett omstrukturerat löneavtal för deltidspersonal.
Övriga driftskostnader exkl. löner är 522 Tkr högre än budget. I jämförelse med föregående år har
motsvarande driftskostnader ökat med 4,11 % och återfinns finns i första på teknik- och
IT/kommunikations konton.
Pensionskostnader
BRT svarar för samtliga förekommande pensionskostnader vilka under 2017 uppgick till 10 127 Tkr
(11 196 Tkr) vilket är 13,36% (14,98%) av den totala personalkostnaden.
Årets pensionskostnader är 4 198 Tkr lägre än vad som angivits i budget vilket i första hand är att
hänföra till faktiskt utfall av pensionsskuldsförändring, vilken blev betydligt mindre än vad som tidigare angivits i KPA:s prognoser. Av de 8 personer som under året haft möjlighet att avgå med pension utnyttjade 3 personer möjligheten. BRT har en relativt hög pensionsskuld i balansräkningen 52
050 Tkr (52 094 Tkr) i förhållande till antal anställda. Detta är direkt att hänföra till den särskilda ålderspensionen som utfaller mellan 58-65 år. Förbundets kostnader i dessa fall är ca 73,5% av den
anställdes lön fram t o m 65 års ålder. I budget 2017 fastslogs att medlemskommunerna pensionsbidrag baseras på KPA:s prognos vilken slut avräknas och korrigeras vid bokslutstillfället utifrån faktiskt utfall.

Framtida pensionskostnadsutveckling inkl. löneskatt enl. KPA 2017-12-31 i Tkr

Premie KAP-KL
Avgiftsbestämd ÅP
Skuldförändring
Finansiell kostnad
Utbetalningar
Gamla utbetalningar
Övrigt
Summa
Pensionsskuld i balansräkning

Pensionsskuld utanför balansräkning

År
År
År
År
År
2017
2018
2019
2020
2021
109
118
123
134
144
2 942 3 046 3 181 3 320 3 464
-1 398 2 645 1 556
-470 -1 499
1 354 1 645 1 715 2 339 2 591
2 834 2 525 2 858 4 460 4 805
4 243 3 910 3 889 4 384 4 337
43
10 127 13 890 13 322 14 167 13 843

År
2022
155
3 615
-655
2 643
4 640
4 278
14 676

52 050 56 341 59 611 61 480 62 572

64 561

52 469 50 646 48 818 46 486 44 051

41 734
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Avskrivningar
Årets avskrivning enligt plan om 3 543 Tkr (3 877 Tkr) är en minskning mot budget om 523 Tkr.
och beror bla på att inköp av tungt fordon levereades under december och har därmed inte kunnat
färdigställas för att kunna tagas i drift innan årsskiftet. Ingen nedskrivning utöver plan har gjorts under året, däremot har viss utrangering skett.

Finansnetto
Finansnetto anger skillnaden mellan kostnadsräntor och intäktsräntor. För 2017 var detta netto
-8 Tkr (-7 Tkr), ett netto som följer schablonberäkningen vid budgetarbetet.

Likviditet

Årets likviditet har minskat till att vid årsskiftet vara 14 434 Tkr (15 178 Tkr). Vid 2017 utgång borde
likviden vara lägre om investeringarna gällande 1 tungt fordon, en befälsbil och nytt kommunikationsutrustning varit fullföljda motsvarande 5,1 milj.
Pensionskostnader utöver pensionsskuld har schablonsmässigt utbetalts likvidmässigt från medlemskommunerna och reglerats via reversförfarande utifrån faktiskt utfall vid bokslut

Eget kapital

Det egna kapitalet har under året ökat med 595 tkr vilket innebär att det inte föreligger skäl till att
behöva återställa det egna kapitalet under den kommande 3 års perioden.

Balanskrav

Balanskravet är vid 2017 års utgång uppfyllt. Gällande 2015 års negativa resultat med uppstådda
omställningskostnader kopplade till ny hyresmodell och kostnader i samband med att Karlskoga
och Degerfors överförde sin verksamhet till nya lokaler, antogs beslut i anslutning om att inte behöva återställa det egna kapitalet i årsredovisning 2015.
Balanskrav
Årets resultat
Återställande eget kapital

År 2017
595
0

År 2016
2 178
0

År 2015
- 1 629
0

Soliditet

Soliditeten visar den långsiktiga betalningsförmågan och hur stor del av tillgångarna som finansierats med egna medel. Utvecklingen av soliditeten beror dels av förändring av eget kapital och tillgångarnas värdeökning respektive minskning. Soliditeten vid årets utgång har ökat mot föregående
år 29 (26).

Kassalikviditet
Måttet (som inte bör understiga 100) anger hur stor del av de kortfristiga skulderna som kan betalas
i rätt tid. BRT:s förmåga att betala sina kortfristiga skulder är mycket goda och har sedan 2016 ökat
till 122 (117).

Ekonomisk hushållning:
Kommunallagen kräver att även Kommunalförbund innefattas om att ha en god ekonomisk hushållning. Målsättningen är att verksamheten ska klaras inom givna ekonomiska ramar och att det egna
kapitalet ska byggas upp för att räcka till att klara av enstaka år med höga kostnader, göra investeringar med egna medel och täcka kommande pensionskostnader.
BRT har definierat sin syn på god ekonomisk hushållning i budget 2017 under rubrikerna:

* ekonomi och verksamhetsstyrning
* pensionskostnader- ansvarsförbindelse
* investeringsvolym
* resultat och finansiellt mål
* verksamheternas prestationsmål
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Utifrån dessa definitioner arbetar BRT och uppfyller kravet om god ekonomisk hushållning
utifrån det ekonomiska perspektivet.

BRT har under de senaste tre åren klarat av balanskravet med god marginal och har under de år
som förbundet funnits tillskapat sig ett eget kapital om 39,4 milj. Banklikviditeten är 14,4 Milj
samtidigt som förbundet har 8,6 Milj kortfristig utlåning till medlemskommunerna. Detta gör att
de närmsta 3 åren kommer planerade investeringar att kunna göras med egna likvida medel.
Investeringarna kommer att vara större än avskrivningarna under samma period av den anledningen att förbundet inte är i fas med investering av tunga fordon.
Upptagen pensionsskuld inom balansräkningen är säkrad via de likvida medel om ca 52,0 Milj som
långsiktligt är utlånade till medlemskommunerna.

Finansiella mål:

Kommunallagen och lagen om kommunalredovisning vilket innebar att kommunalförbund skall ha
upprättat finansiella mål och mål och riktlinjer för sin verksamheten. För verksamhetsåret 2017
antog BRT som finansiellt mål att:
årets resultat ska vara positivt utöver större och mer omfattande insatser än vad budget anger.

Uppfyllt

årets avskrivning bör inte överskrida budgeterad avskrivning

Uppfyllt

årets investering ska finansieras med egna medel

Uppfyllt

banklikviditeten bör vid bokslut inte underskrida 3 Milj

Uppfyllt

Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning ur verksamhetsperspektiv:
Räddningstjänstavdelning

Att inom tilldelade medel upprätthålla beslutad beredskapsorganisation och att
påbörja utryckning inom angiven anspänningstid enligt handlingsprogram (exkl
insatser med fördröjd tidsangivelse som kan härledas till kommunikation/teknik
gällande själva utalarmeringen)

Skyddsavdelning

Att tillsyn skall göras enligt den årligt antagna tillsynsplanen. Tillsynsplanen
anger hur fördelning och prioritering av tillsynsobjekten sker

Larmcentral

Att verksamheten utifrån självkostnadsprincipen ska vara bemannad och
bemannad och tekniskt utrustad, utifrån medlemskommunerna
och BRT:s interna efterfrågan av larmtjänster

Granskning av larm
vecka 10, 28 och 48.
3 avvikelser finns beträffande anspänningstid,
sannolik orsak hos
huvudarbetsgivaren.

Uppnått.
64 av 64 prioriterade objekt
har tillsynats under 2017

Uppnått
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Redovisningsmodell

Den kommunala redovisningslagen reglerar förbundets redovisningsmodell, vilken består av resultat
räkning, balansräkning och kassaflödesanalys.

Resultaträkning:

är en sammanfattning av årets redovisade kostnader och intäkter. Om intäkterna överstiger periodens
kostnader innebär det att det egna kapitalet ökar och den finansiella styrkan förbättras. Det innebär
också att balanskravet är uppnått.
Resultaträkningen delas upp i fyra olika resultat.
Första resultatet är verksamhetens nettokostnader, vilket består av intäkter genererade i verksamheten
och som minskas med verksamhetens kostnader och planenliga avskrivningar.
Resultat före finansiella poster reducerar verksamhetens nettokostnader med medlemsbidrag och
statsbidrag.
Resultatet efter finansiella intäkter ökar resultatet och medan finansiella kostnader minskar resultatet.
Extra ordinära kostnader ska normalt inte belasta BRT:s verksamhet, men har vid ett par tillfällen används i samband med omställningskostnader. Medlemskommunerna är då väl insatta i hur BRT jobbar
med dessa kostnader.
Dessa fyra resultat tillsammans utgör "Årets resultat".

Balansräkning:

beskriver den ekonomiska ställningen vid bokslutstillfället och utgör därmed en koppling mellan åren.
Den visar det bokförda värdet av BRT:s tillgångar och hur dessa har finansierats, externt
med främmande kapital (skulder) och internt med eget kapital.
Tillgångarna delas upp i anläggningstillgångar (tillgångar som skall innehas och nyttjas under flera
år) och omsättningstillgångar (fordringar och kassa). På motsvarande sätt delas skulderna upp i
kortfristiga och långfristiga skulder samt avsättningar. Kortfristiga skulder förfaller till betalning inom
ett år. De övriga skulderna sträcker sig över flera år. Avsättningar innefattar BRT:s pensionsskuld.
En avsättning är en skuld som man inte vet hur stor den är eller när den ska betalas ut.

Kassaflödesanalys:

ger upplysning om hur medel har tillförts och hur de har använts. Till skillnad från resultaträkningen
som redovisar kostnader och intäkter utgår kassaflödesanalysen från gjorda in- och utbetalningar.
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Resultaträkning
(Belopp i tkr)

2017-01-01
-2017-12-31

Budget
2017

2016-01-01
-2016-12-31

1

17 629
17 629

16 271
16 271

18 299
18 299

2

-75 806
-198
-20 838
-3 543
-82 756

-79 523
-240
-20 209
-3 826
-87 527

-74 697
-195
-20 014
-3 877
-80 484

83 275
84
603

87 473
59
5

82 545
123
2 185

0

0

3

-8
595

-5
0

-10
2 178

0
595

0
0

0
2 178

Not

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Revision
Övriga verksamhetskostnader
Avskrivningar enligt plan
Verksamhetens nettokostnad
Erhållna bidrag
Bidrag från medlemskommuner
Statsbidrag
Resultat före finansiella poster
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Årets resultat före extra ordinära poster
Extra Ord. Intäkter
Extra Ord Kostnader
Årets resultat

3
4

5
6

7
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Balansräkning
(Belopp i tkr)

2017-12-31

2016-12-31

8

30 095

28 786

9

52 050
82 145

52 094
80 880

10

24 049
8 646
2 696

39 513
9 960
1 230

13

2 368
37 758

3 312
54 015

14

14 434
52 192
134 338

15 178
69 193
150 073

15

-38 844
-595
-39 439

-36 666
-2 178
-38 844

16

-52 050

-52 094

17

-6 738
-2 764

-2 829
-2 598

-33 346
-42 848
-134 338

-53 709
-59 135
-150 073

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristig fordran
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Kortfristig fordran medlemskommuner
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

11
12

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och
liknande förpliktelser
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

18
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Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
(Belopp i tkr)

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser utöver vad upptagits
bland skulder eller avsättningar

2017-12-31

2016-12-31

Inga

Inga

52 469

55 635
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Kassaflödesanalys
(Belopp i tkr)

2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

595
3 350
3 945

2 178
5 106
7 284

3 945

7 284

16 257
-16 287
3 915

-34 050
42 001
15 235

-4 853
149
-4 704

-7 739
51
-7 688

44
44

-1 280
-1 280

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

-745
15 178

6 266
8 912

Likvida medel vid årets slut

14 434

15 178

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamhet
Ökning(-)/Minskning(+) av långfristig fordran
Kassaflöde från finansieringsverksamhet

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys
(Belopp i tkr)

Betalda räntor och erhållen utdelning
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Justeringar för poster som inte ingår i
kassaflödet m m
Av- och nedskrivningar av tillgångar
Reavinst
Avsättning till pensioner
Likvida medel
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank

2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

0
-8

3
-10

3 543
-149
-44
3 350

3 877
-51
1 280
5 106

14 434

15 178

35

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i tkr om inget annat anges
Not 1 Verksamhetens intäkter

2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

Nettoomsättning per väsentligt intäktsslag
Taxor och avgifter
Hyror
Försäljning verksamhet och externa tjänster
Övrigt
Försäljning tillgångar
Vite

14 164
698
2 616
2
149

13 447
701
4 234
1
51
865

Summa

17 629

18 299

2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

-220
-48 344
-436
-24 900

-170
-46 497
-480
-25 454

fördelat på lagstadgade och avtalsenliga delar

-14 773

-14 258

fördelat på pensionskostnader
varav avgiftsbestämd ÅP
varav löpande premier
varav pensionsutbetalning
varav pensionsskuldsökning inkl löneskatt
varav övriga pensionsavgifter
varav löneskatt

-10 127
-2 334
-113
-5 709
44
-37
-1 978

-11 196
-2 319
-138
-5 476
-1 280
-63
-1 920

Not 2 Personalkostnader och arvode till styrelse

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Lön Styrelse
Övriga anställda, lön och ersättningar
Semesterlöneskuld
Totala arbetsgivaravgifter och pensionskostnader

Andra personalrelaterade kostnader
Summa
Not 3 Övriga rörelsekostnader

Hyra inkl fastighetsskötsel
Räddningstjänst, drift och utrustning
Kommunikationskostnader
Försäkring och fordonskatt
Övrigt
Summa
Not 4 Avskrivning
Avskrivning enl plan
Nedskrivning
Summa

-1 906
-75 806

-2 097
-74 697

2017-01-01
-2017-12-31
-8 376
-5 531
-4 701
-504
-1 727
-20 837

2016-01-01
-2016-12-31
-8 513
-4934
-3781
-911
-1875
-20 014

2017-01-01
-2017-12-31
-3 543
0
-3 543

2016-01-01
-2016-12-31
-3 877
0
-3 877
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Not 5 Driftsbidrag
Kristinehamn
Karlskoga
Filipstad
Hällefors
Degerfors
Storfors
Summa
Not 6 Statsbidrag
Ersättning för brandskyddsutbildning
AMS
Ersättning Räddningsskolan
Summa
Not 7 Ränteintäkter
Ränteintäkter på bankkonto
Ränteintäkter på fastränteplacering
Ränteintäkter medlemskommuner
Övriga ränteintäkter
Summa
Not 7 Räntekostnader
Kostnadsräntor
Summa
Not 8 Inventarier
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning enligt plan
Nedskrivning

Redovisat värde vid årets slut

2017-01-01
-2017-12-31
23 563
29 408
10 311
6 825
9 261
3 907
82 275

2016-01-01
-2016-12-31
23 320
29 065
10 264
6 708
9 218
3 971
82 545

2017-01-01
-2017-12-31
0
0
84
84

2016-01-01
-2016-12-31
4
0
119
123

2017-01-01
-2017-12-31
0
0
0
0
0

2016-01-01
-2016-12-31
0
0
0
3
3

2017-01-01
-2017-12-31
-8
-8

2016-01-01
-2016-12-31
-10
-10

2017-12-31

2016-12-31

87 962
4 853
-467
92 348

80 065
7 739
-434
87 962

-59 176
467
-3 543
0
-62 252

-55 734
434
-3 877
0
-59 176

30 095

28 786
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Not 9 Långfristig fordran medlemskommunerna
Kristinehamn
Karlskoga
Filipstad
Hällefors
Degerfors
Storfors
Summa

2017-12-31
14 319
17 569
6 857
4 724
5 842
2 738
52 050

2016-12-31
14 332
17 585
6 863
4 728
5 847
2 740
52 094

Not 10 Kundfordringar
Summa

2017-12-31
24 049

2016-12-31
39 513

Not 11 Kortfristig fordran medlemskommunerna
Kristinehamn
Karlskoga
Filipstad
Hällefors
Degerfors
Storfors
Summa

2017-12-31
2 629
2 459
1 173
826
1 141
417
8 646

2016-12-31
2 998
2 912
1 338
935
1 290
486
9 960

Not 12 Övriga fordringar
Handkassa och fordringar hos anställda
Fordran skattekonto
Ingående moms
Övrigt
Summa

2017-12-31
0
57
2 148
490
2 696

2016-12-31
0
0
1 229
0
1 230

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda hyror
Förutbetald kommunikation
Förutbetald försäkring
Förutbetald bilskatt
Förutbetald pension
Övriga förutbetalda kostnader
Upplupna avtal
Upplupen ränta
Upplupen Fora
Upplupna skatteintäkter
Övriga upplupna intäkter
Summa

2017-12-31
1 618
210
112
98

112
121
2 368

2016-12-31
1 196
89
150
92
457
98
0
0
0
56
1 174
3 312

Not 14 Kassa och Bank
Nordea, bankkonto
Summa

2017-12-31
14 434
14 434

2016-12-31
15 178
15 178

Not 15 Eget kapital
Fritt eget kapital vid årets början
Årets resultat
Eget kapital vid årets slut

2017-12-31
-38 844
-595
-39 439

2016-12-31
-36 666
-2 178
-38 844

2
95
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Avstämning av balanskrav
Periodens resultat
Avgår realisationsvinster
Justerat resultat

2017-12-31
595
-149
446

2016-12-31
2 178
-51
2 127

Not 16 Avsättning pensioner
IB Pensionsavsättning ink löneskatt
Årets avsättning till pensioner
Summa

2017-12-31
-50 094
44
-52 050

2016-12-31
-50 814
-1 280
-52 094

Not 17 Övriga skulder
Övr kortfristiga skulder
Utgående moms
Källskatt
Arbetsgivaravgift
Summa

2017-12-31
-164
-210
-1 197
-1 193
-2 764

2016-12-31
0
-302
-1 148
-1 148
-2 598

Not 18 Uppl. kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna löner
Upplupen semesterlöneskuld
Upplupen avgiftbestämd ÅP
Upplupen löneskatt på avgiftbestämd ÅP
Upplupen lönesk på utbet
Upplupen skatt, slutavräkning
Övriga interimsskulder
Förutbetalda medlemsbidrag kv1-2 2016
Förutbetalda intäkter
Summa

2017-12-31
-2 693
-5 611
-2 368
-576
0
0
-404
-21 496
-198
-33 346

2015-12-31
-2 726
-5 175
-2 319
-563
0
0
-495
-42 404
-27
-53 709
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Redovisningsprinciper
Kommunal redovisningslag styr tillsammans med kommunallagens krav på god redovisningssed
BRT:s principer för redovisning.

Grundläggande redovisningsprinciper:
Kundfordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas betalas. Utställda fakturor efter
årsskiftet som kan hänföras till redovisningsåret 2017 har fordringsförts och ingår i 2017 års resultat.
Skulder har upptagits till faktiska värden av kända skulder. Leverantörsfakturor som inkommit efter
årsskiftet och som avser redovisningsåret 2017 har skuldbokförts och belastar 2017 års resultat.
Den del av löneredovisning som skett under jan 2018 och som avser dec 2017 har periodiserats.
Intjänad och ej uttagen semesterersättning och komp tid redovisas som kortfristig skuld. Förändringen
mellan 2016 och 2017 redovisas i verksamhetens kostnader.
Sociala avgifter har bokförts i form av procentuell personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisningen med:
2017
Arbetsgivaravgift enligt lag
31,42%
Avtalsförsäkringar
0,08%
Kollektivavtalad pension
6,83%
Summa arbetsgivaravgifter
38,33%

Med anläggningstillgång avses objekt som har en ekonomisk livslängd som är längre än tre år och
som uppgår till minst ett halvt basbelopp vilket för 2017 är 22 850kr exkl. moms.
Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till det värde som åsattes inventarierna i
i samband med förbundets bildande. Därefter har avskrivning påbörjats utifrån att inventarier varit
nyanskaffad. Nya investeringar som gjorts efter förbundets bildande har upptagits till anskaffningsvärde.
Därefter har planenliga avskrivningar beräknats på de olika objektens anskaffningsvärde och avskrivits
med belopp som är lika stora under objektets beräknade ekonomiska livslängd. Avskrivning påbörjas
det år som inventarier tagits i bruk.
Avskrivningstider:
Tungt fordon

20 år

Lätt fordon

10 år

Inventarier

5 år

Datorer och liknande utrustning

3 år

Pensionsskuldens ökning, dvs avsättningen för den särskilda ålderspensionen inkl. löneskatt har
redovisats i verksamhetens kostnader. Den individuella delen inkl. löneskatt har avsatts som kortfristig skuld och ingår i verksamhetens kostnader. Löneskatt har beräknats med 24,26%.
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5 år i sammandrag
Belopp i tkr

2017

2016

2015

2014

2013

595

2 178

-1 629

-992

3 307

17 629

18 299

16 773

15 195

15 453

Verksamhetskostnad inkl. avskrivning

100 385

98 783

97 505

91 832

95 381

Självfinansierad verksamhetskostnad.

17,56%

18,52%

17,20%

16,55%

16,20%

Nettokostnad inkl. avskrivning

82 756

80 484

80 731

76 637

79 928

Kommunbidrag

83 275

82 545

80 972

77 912

82 743

Avskrivning

3 543

3 877

3 576

3 429

3 157

Finansnetto

-8

-10

-4

60

228

4 853

7 739

2 447

6 649

4 786

Avsatt till pensioner

52 050

52 094

50 814

48 133

46 771

Pensionsskuld inom linjen

52 469

55 635

63 184

63 184

67 627

Årets pensionskostnad

10 127

11 196

12 497

10 641

16 741

134 338

150 073

104 614

158 973

178 425

39 439

38 844

36 666

38 295

35 288

29

26

35

24

22

122

117

169

117

118

14 434

15 178

8 912

25 321

19 761

179

179

178

178

179

Sjukfrånvaro

6,63%

4,66%

5,22%

3,79%

1,50%

Antal invånare per 12-31

86 701

86 962

85 785

85 354

84 853

Befolkningsförändring

-0,30%

1,37%

0,51%

0,59%

-0,39%

-261

1177

431

201

329

-5 101

-4 840

-6 017

-6 448

-6 949

Nettokostnad/inv., kr

954

925

941

898

942

Medlemsbidrag/inv., kr

960

949

944

913

975

844

820

798

788

778

Årets resultat
Omsättning

Investeringar

Balansomslutning
Eget kapital
Soliditet
Kassalikviditet
Banksaldo
Antal anställda i medeltal

Förändring mellan år
Total förändring sedan 1999

Medlemsbidrag/inv. exkl.
pension, kr
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Ord och begreppsförklaringar
Resultaträkning
Redovisning av samtliga intäkter och kostnader samt hur det egna kapitalet har förändrats under
året
Balansräkning
Redovisning av totala tillgångar, skulder, avsättningar och eget kapital på bokslutsdagen
Driftredovisning
Beskrivning av utfallet i förhållande till budgeterade kostnader och intäkter
Investeringsredovisning
Redovisning av hur investeringsutgifterna har fördelat sig under året
Avskrivning
Planmässig värdeminskning av anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde
Anläggningstillgång
Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk
Omsättningstillgång
Summan av likvida medel och kortfristiga fordringar som på kort tid kan omsättas i likvida medel
Kassalikviditet
Ett mått på betalningsberedskap på kort sikt
Avsättning
Fastställd ekonomisk förpliktelse men där storleken av belopp eller tidpunkt för infriande är osäker
Eget kapital
Skillnad mellan tillgångar och skulder, d.v.s. hur stor del av tillgångarna som finansierats med egna
medel
Periodisering/Interims post
Fordran eller skuld mellan olika redovisningsår
Kortfristig skuld
Skuld med löptid på kortare tid än ett år
Långfristig skuld
Skuld som förfaller senare än ett år
Soliditet
Andelen av eget kapital av de totala tillgångarna, d.v.s. graden av självfinansierade tillgångar
Kassaflödesanalys
Upplysning om hur medel har tillförts och hur de har använts.
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Förslag till resultatdisposition
Förbundet redovisar ett överskott 595 492 kr vilket föreslås tillföras eget kapital samt att outnyttjade investeringsmedel om 6 432 000 kr överförs till 2018 års investeringsbudget.

Kristinehamn 2018-03-21

43

Filipstad

Hällefors

Storfors

Kristinehamn

Karlskoga

Degerfors

Faktaruta utryckningsstyrkor enl. Handlingsprogram 2017-2019
Stationer

Anspänningstid

BRT RCB:

Gemensam resurs samtliga stationer

BRT Södra:
Karlskoga:
Kristinehamn:
Storfors:
Degerfors:
Åtorp:

1 Insatsledare för samtliga stationer (jour, beredskap fr 2017-11-01)
SL+5 Bm heltid
90 sek
SL+4 Bm heltid
90 sek
SL+4 Bm deltid
5 min
SL+4 Bm deltid
5 min
SL+1 Bm deltid
5 min

BRT Norra:
Filipstad:
Lesjöfors:
Hällefors*:

1 Insatsledare för samtliga stationer (beredskap)
SL+5 Bm deltid
SL+4 Bm deltid
SL+4+1 Bm deltid

5 min
5 min
5 min

RCB= Räddningschef i beredskap
SL= Styrkeledare
* =1 Bm finansieras av Ovako Steel

Innevånare

86 701st. (2017-12-31)

86 962st. (2016-12-31)
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Bilaga
Bergslagens
Räddningstjänstförbund
Revisorerna

Revisorernas redogörelse för år 2017
Revisorernas granskningsuppdrag utgår från kommunallagen, god revisionssed för
kommunal verksamhet samt förbundets revisionsreglemente. Av kommunallagen framgår
att revisorerna ska granska all verksamhet och bedöma om verksamheterna sköts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är
rättvisande och om direktionens interna kontroll är tillräcklig.
De granskningar som genomförts under verksamhetsåret 2017 sammanfattas nedan:

Granskning av delårsrapport 2017
Vi har översiktligt granskat förbundets delårsrapport per 2017-08-31. En översiktlig
granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på
detaljgranskning.
Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande
lagstiftning och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att
balanskravet kommer att uppfyllas för år 2017.
Delårsrapporten för 2017 visar ett resultat per 31 augusti på 1,8 mnkr, vilket är 1,6 mnkr
lägre än för motsvarande period förra året. Enligt helårsprognosen kommer förbundet att
redovisa ett positivt resultat för 2017 på 1,0 mnkr. Av delårsrapporten framgår vilka
förutsättningar som gäller för att det prognostiserade resultatet ska kunna uppnås.
Vi bedömer måluppfyllelsen när det gäller de finansiella målen som god. Samtliga fyra
mål kommer enligt prognosen troligtvis att kunna uppnås för 2017.
Graden av måluppfyllelse när det gäller verksamhetsmålen är svårare att bedöma. Enligt
uppföljningen i delårsrapporten kommer ett av de tre verksamhetsmålen att kunna uppnås
fullt ut. Med utgångspunkt i den redovisning som görs i delårsrapporten kan vi inte uttala
oss om vi instämmer i bedömningen eller inte.

Granskning av förbundets arbete med hemsidan och hantering av allmänna
handlingar
Vi har gjort en granskning av förbundets arbete med hemsidan och hantering av allmänna
handlingar. Syftet med granskningen är att bedöma om förbundets direktion har
säkerställt tillräcklig intern kontroll inom dessa områden.

Bilaga
Vår sammanfattande bedömning efter genomförd granskning är att direktionen inte har
säkerställt tillräcklig intern kontroll avseende administrationen av förbundets hemsida.
Direktionen har delvis säkerställt tillräcklig intern kontroll avseende hanteringen av
inkommande allmänna handlingar.
Vi rekommenderar att styrdokument som berör förbundets kommunikation och hantering
av allmänna handlingar revideras och anpassas till nuvarande organisation och
kommande lagändringar. Hemsidan behöver utvecklas utifrån ett brukarorienterat
perspektiv för att uppfylla kommande lagändringar. I kommande omorganisation är det
viktigt att även behov kring hanteringen av inkommande allmänna handlingar beaktas.

Granskning av förbundets hantering av anläggningsregistret
Vi har gjort en granskning av förbundets hantering av anläggningsregistret. Syftet med
granskningen är att bedöma om förbundets räkenskaper är rättvisande.
Vår bedömning efter genomförd granskning av anläggningsregistret är att förbundets
räkenskaper inte är helt rättvisande. Bedömningen baseras på att det saknas rutiner för att
upprätthålla ett aktuellt anläggningsregister samt att aktivering sker på helårsbasis istället
för att följa god redovisningssed inom området. Vi saknar även skriftliga rutiner och
kommunikationsstrukturer för att säkerställa ett uppdaterat register.
Vi rekommenderar att rutiner för hantering, uppföljning och kontroll av
anläggningsregistret dokumenteras. En skriftlig rutin bör tas fram som beskriver arbetet
inför och med investeringar samt kopplingen till anläggningsregistret för att säkerställa
en löpande uppdatering. Aktivering ska göras kontinuerligt under året i enlighet med
investeringsbeslut. Registret bör rensas för att säkerställa dess aktualitet.

Granskning av årsredovisning 2017
Vi har granskat förbundets årsredovisning för år 2017. Granskningen av årsredovisningen
innebär en bedömning av om dokumentet följer kommunallagen, kommunal
redovisningslag, rekommendationer från rådet för kommunal redovisning samt de beslut
som fattats när det gäller god ekonomisk hushållning.
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Förbundet lever upp till
kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer att årsredovisningen i allt
väsentligt är rättvisande. Årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed.
Direktionen har fastställt fyra finansiella mål för god ekonomisk hushållning. För 2017
uppnås samtliga fyra finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Vi bedömer den
finansiella måluppfyllelsen som mycket god.

Bilaga
Direktionen har även fastställt mål för god ekonomisk hushållning ur ett
verksamhetsperspektiv. Förvaltningsberättelsen innehåller en uppföljning av de tre
målen. Två av målen bedöms som uppnådda och ett av målen bedöms som delvis
uppnått. Vi bedömer att måluppfyllelsen när det gäller verksamhetsmålen för god
ekonomisk hushållning är mycket god.

Grundläggande granskning av direktionens ansvarsutövande 2017
Vi har översiktlig granskat om direktionen säkerställer att styrning, uppföljning och
kontroll av verksamheten är tillräcklig samt om direktionen vidtar tillräcklig åtgärder för
att nå fastställda mål avseende verksamhet och ekonomi.
Vår sammanfattande bedömning av den grundläggande granskningen är att direktionen
till övervägande del vidtagit tillräckliga åtgärder för att styra, följa upp, kontrollera och
rapportera det uppdrag de har utifrån förbundsordning, handlingsprogram, lagstiftning
mm.
Direktionen utövar en tillfredsställande styrning över sin verksamhet. Dock noteras att
målen för förbundets verksamhet är svåra att följa upp. Direktionen får regelbunden
rapportering av verksamhet och ekonomi under året. Den löpande uppföljningen av
verksamheten kan utvecklas ytterligare.

www.pwc.se
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Granskning av årsredovisning

1.

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets årsredovisning för 2017. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2017.
Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för sin bedömning av
om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed
samt om resultatet är förenligt med antagna mål. Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:


Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomiska ställning?

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för 2017. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen
i allt väsentligt innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed.


Är årsredovisningens resultat förenligt med antagna mål avseende god ekonomisk
hushållning?

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med målen för god ekonomisk hushållning i det
finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2017 är uppfyllda.
Vi kan inte, utifrån årsredovisningens återrapportering, fullt ut bedöma om verksamhetens utfall är förenligt med övergripande mål för verksamheten. Däremot bedömer vi utifrån formulerad återrapportering i årsredovisningen att verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning i allt väsentligt är uppfyllda.


Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed.
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2.

Inledning

I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner, förbund och
landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga
delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering.
Revisionsobjekt är direktionen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens upprättande.

2.1.

Syfte och revisionsfrågor

Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen
för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning (kap 3 – 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9 a) avge
en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål
fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen
för upprättandet av revisionsberättelsen.
Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande
revisionsfrågor:


Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomiska ställning?



Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god
ekonomisk hushållning?



Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Granskningen av årsredovisningen omfattar:


förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)



resultaträkning



kassaflödesanalys



balansräkning

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.
Vi har även bedömt förbundets ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden av
balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekonomisk hushållning som antagits.
Avdelningarnas rapportering har granskats såsom den presenteras i årsredovisningen.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för
att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande
bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar
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resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt
beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den
information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning av den anledningen inte
varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda brister kan förekomma.
Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med förbundets ekonomienhet. Granskningen har i allt väsentligt i den mån det varit tillämpligt utförts enligt
god revisionssed med utgångspunkt i SKYREV:s utkast ”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting”. Vägledningen baseras på ISA (International Standards on
Auditing). Som framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför tilllämpliga ISA helt eller delvis har följts beroende på om vägledningen har beaktas i årets
revisionsplan. Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning och
granskning av räkenskapsmaterial.
Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som presenterades 2018-03-16. Direktionen fastställer årsredovisningen 2018-03-21 och fullmäktige
i medlemskommunerna behandlar årsredovisningen vid respektive sammanträde.
Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef.

2.2.

Revisionskriterier

Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer:


Kommunallagen (KL)



Lag om kommunal redovisning (KRL)



Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)



Beslutade mål om god ekonomisk hushållning
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3.

Granskningsresultat

3.1.

Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning

3.1.1.

Iakttagelser

Utveckling av förbundets verksamhet
I förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser som inträffat under räkenskapsåret. Upplysningar lämnas inte om händelser efter räkenskapsårets utgång och avsnitt för
förväntad utveckling kan utvecklas.
Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas, det vill säga frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt ålder. I övrigt lämnar den personalekonomiska redovisningen ett flertal uppgifter om personalen.
Förvaltningsberättelsen innehåller även information om andra förhållanden som har betydelse för styrning och uppföljning av verksamheten såsom nyckeltal för verksamheterna
och verksamhetsspecifika utmaningar.
Investeringsredovisning
Årets investeringar redovisas samlat i förvaltningsberättelsen. Upplysningar om budgetavvikelser för större investeringar lämnas i viss mån. Överensstämmelse med övriga delar
i årsredovisningen finns.
Driftredovisning
Utfallet av förbundets driftverksamhet redovisas samlat i förvaltningsberättelsen och upplysningar om orsaker till budgetavvikelser lämnas. Överensstämmelse med övriga delar i
årsredovisningen finns.
Balanskravsresultat
Förvaltningsberättelsen innehåller en balanskravsutredning i enlighet med KRL. Förbundet redovisar en ekonomi i balans för år 2017.
Utvärdering av ekonomisk ställning
Förvaltningsberättelsen innehåller utvärdering av ekonomisk ställning.

3.1.2.

Revisionell bedömning

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer att
förvaltningsberättelsen i allt väsentligt innehåller den information som ska ingå enligt lag
om kommunal redovisning och god redovisningssed.
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3.2.

God ekonomisk hushållning

3.2.1.

Iakttagelser

Finansiella mål
I årsredovisningen görs en avstämning mot de fyra finansiella mål för god ekonomisk
hushållning som fastställts för förbundet:





Årets resultat ska vara positivt
Årets avskrivningar bör inte överskrida budgeterad avskrivning
Årets investeringar ska finansieras med egna medel
Banklikviditeten bör vid bokslutet inte underskrida 3 miljoner kronor.

Av redovisningen framgår att samtliga mål i likhet med föregående år uppfylls.
Mål för verksamheten
I årsredovisningen görs en avstämning mot dels de mål för ekonomiska hushållning respektive avdelning har att sträva mot, dels de prestationsmål som utarbetats från de mer
övergripande inriktningsmålen.
Utvärdering görs för samtliga mål. Måluppfyllnaden för prestationsmålen är i vissa fall
oklar medan målen för god ekonomisk hushållning i huvudsak bedöms mer tydligt utifrån
nivå av måluppfyllnad. Vi ser gärna att utvärdering av mål utvecklas och förtydligas för att
på så vis klargöra arbetet och måluppfyllnad samt eventuella utvecklingsområden.
Det saknas i vissa fall en bedömning av nivå av måluppfyllnad. Som påpekats bl.a. föregående år saknas mätbarheten för några prestationsmål vilket gör det svårt att mäta och
värdera. Målen kan med fördel formuleras utifrån ett mätbart perspektiv för tydligare
redovisning av bedömning och måluppfyllelse. Resultatet av ospecificerade formuleringen
av mål och utvärdering för vad som ska anses som ett uppnått mål är att det blir svårt att
utvärdera måluppfyllnaden.
Samtliga tre mål för god ekonomisk hushållning ur verksamhetsperspektiv bedöms uppfyllda. Av nio formulerade prestationsmål anges fem uppnådda medan resterande enligt
vår bedömning av redovisad måluppfyllelse anges som pågående.

3.2.2.

Revisionell bedömning

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med målen för god ekonomisk hushållning i det
finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2017 är uppfyllda.
Vi anser att vi utifrån redovisade prestationsmålsresultat inte kan bedöma om verksamhetens utfall är förenligt med övergripande mål för verksamheten. Utifrån att fem av nio
mål bedöms som uppfyllda är måluppfyllelsen god. Utifrån formulerade mål för god ekonomisk hushållning bedömer vi verksamheternas utfall som förenligt med satta mål.
Direktionen lämnar ingen sammanfattande bedömning av den samlade måluppfyllelsen
för verksamhetsmålen eller målen för god ekonomisk hushållning.
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3.3.

Rättvisande räkenskaper

3.3.1.

Iakttagelser

Resultaträkning
Resultaträkningen är uppställd enligt KRL 5.1 med viss anpassning och omfattar tillräckliga noter.
Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt samtliga förbundets intäkter och kostnader
för året samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. Jämförelse med
föregående år lämnas för varje delpost.
Årets resultat är positivt och uppgår till 595 tkr (2 178 tkr). Resultat medför därför en positiv avvikelse mot budget med 595 tkr. I resultatkommentarerna för respektive avdelning
redogörs för budgetavvikelserna.
I jämförelse med föregående år har verksamhetens intäkter minskat medan kostnader
ökat. Det är såväl personalrelaterade kostnader som övriga verksamhetskostnader som
ökat. Verksamhetskostnadernas utfall överstiger budgeterad nivå medan de för personal
snarare är lägre. Avskrivningarna har minskat något jämfört med föregående år och budget, investeringsnivån har inte riktigt nått upp till planerad nivå. Medlemsbidragen är
högre än föregående år men lägre än budget vilket beror på pensionsåtagandet.
Rutiner och kontroll av periodiseringar i samband med bokslutet är noggrann även om
bytet av ekonomisystem under året försvårat något.
Balansräkning
Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckligt med noter.
Balansräkningen redovisar i allt väsentligt förbundets tillgångar, avsättningar och skulder
per balansdagen. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade, rätt periodiserade
samt har värderats enligt principerna i KRL.
Under året har vi granskat förbundets hantering av anläggningstillgångar och kan som
resultat av den granskningen konstatera att aktivering och avskrivning i dagsläget inte
fullt ut följer gällande lagstiftning. Aktivering sker för helår oavsett när tillgången tas i
bruk vilket i vissa avseenden kan innebära en avskrivningskostnad som är högre än vad
den borde varit om förbundet följt regelverket. Vi bedömer dock att årets avskrivningskostnader inte påverkats i en väsentlig mån av denna felaktiga hantering och att kostnadspåverkan därmed är av mindre karaktär.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är uppställd gällande rekommendation. Den omfattar inga noter
men tilläggsinformation för ej likvidpåverkande poster. Överensstämmelse med övriga
delar av årsredovisningen finns.
Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper
Årsredovisningen lämnar tilläggsupplysningar och redogör för ett antal tillämpade redovisningsprinciper, omfattning kan med fördel fortsätta utvecklas.
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Avvikelser från god redovisningssed har noterats då det saknas viss information avseende
pensionsmedel för att till fullo följa rekommendationerna för pensionsmedlen. Vidare
lämnas inte upplysningar om förbundets leasingavtal i enlighet med RKR 13.

3.3.2.

Revisionell bedömning

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att räkenskaperna är
upprättade enligt god redovisningssed.

2018-03-22

Maria Jäger
Uppdragsledare

Mars 2018
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Anette Fagerholm
Projektledare
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens
årsredovisning 2017, dnr KS 18/00100
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-01-30 § 4
Direktionen Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen sammanträdesprotokoll
2018-03-29 § 47
Årsredovisning för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2017
Revisorernas granskning av bokslut och årsredovisning för
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2017, daterad 2018-04-19
Revisorernas redogörelse för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2017
Revisionsrapport från KPMG för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
2017, daterad 2018-04-19
Revisorernas granskning av uppföljning och kvalitetssäkring av
redovisningen, daterad 2018-04-19
Rapport från KPMG angående granskning av uppföljning och kvalitetssäkring
av redovisningen, daterad 2018-04-19
Ärendet
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (förbundet) har sammanställt
förbundets ekonomi och måluppfyllelse i en årsredovisning för
verksamhetsåret 2017.
Ekonomi

Förbundet redovisar totalt för räkenskapsåret 2017 en förlust på 1,8
miljoner kronor för den skattefinansierade verksamheten och en vinst på
4,5 miljoner kronor för den avgiftsfinansierade verksamheten för de fyra
medlemskommunerna.
Förbundets organisation har delats upp i en planeringsavdelning och en
produktionsavdelning. Förbundets verksamhetsredovisning är uppdelad sju
processer utöver kansli. För de sju processerna särredovisas resultatet för
respektive kommun i årsredovisningen.
Kansli
Process Gata/trafik

gemensamt
skattefinansierat

E-post

Organisationsnr

HÄLLEFORS KOMMUN

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Bankgiro

712 83 Hällefors

Sikforsvägen 7

0591-641 00 vx

193-8950

2(4)

Process Park/skog
Process Idrott/Fritidsanläggningar
Process Lokalvård
Process Återvinning
Process VA-anläggning och VA-ledningsnät

skattefinansierat
skattefinansierat
skattefinansierat
avgiftsfinansierad
avgiftsfinansierad

Förbundet har fastställt sex gemensamma verksamhetsmål. Enligt
förbundets uppföljning har endast ett utav de verksamhetsmässiga målen
uppnåtts i sin helhet under 2017. Området kansli och de olika processerna
har dessutom områdesspecifika mål. Av totalt 27 verksamhetsmål satta
utifrån de politiska målen är vid årsskiftet 8 av målen uppfyllda.
Intäkterna består till störta delen av kommunbidrag, konsumtionsintäkter och
övriga intäkter, så som sålda tjänster och anslutningsavgiftsintäkter.
Kostnaderna består mest av anläggningstillgångs-, entreprenad-, drifts-,
personal-, avskrivningar och kapitalkostnader från medlemskommunerna.
För Hällefors kommuns del redovisar förbundet ett underskott på
0,3 miljoner kronor för den skattefinansierade verksamheten och ett
underskott på 1,5 miljoner kronor för den avgiftsfinansierade
verksamheten. Underskottet i den skattefinansierade verksamheten
förklaras med att processen lokalvård visar ett underskott på 0,3 miljoner
kronor. Underskottet i den avgiftsfinansierade delen avseende processen
VA är 1,0 miljoner kronor och beror dels på sen fakturering till Hellefors
Bryggeri av avloppsavgifter och dels på omfattande renoveringar både för
VA-anläggning och VA-ledningsnät. Underskottet i den avgiftsfinansierade
delen avseende processen Återvinning är 0,5 miljoner kronor och beror
främst på färdigställandet av personalbyggnad på Återvinningscentralen.
Förbundet utför investeringsprojekt för medlemskommunernas räkning.
Varje avdelning respektive process utarbetar förslag till investeringsbudget
med tre års framförhållning till respektive medlemskommun. Den
investeringsram som beslutas i respektive kommunfullmäktige utgör sedan
förbundets investeringsplan. För Hällefors kommuns del har förbundet
genomfört skattefinansierade investeringar på 3,9 miljoner kronor och
avgiftsfinansierade investeringar på 1,0 miljoner kronor
Revisorerna har utfört en revision av förbundets årsredovisning för år 2017.
De har bedömt att årsredovisningen i huvudsak ger en rättvisande bild av
förbundets resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt
upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god
redovisningssed.
Enligt bestämmelser i kommunallagen ska i budgeten anges finansiella mål
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning.
Revisionen ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med
de av direktionen beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.
Revisionen bedömer att förbundets resultat för 2017 inte är förenligt med
de finansiella mål om god ekonomisk hushållning som följs upp i
årsredovisningen. Revisionen anser att det finansiella målet att nå ett
nollresultat inte är ett särskilt lyckat mål för finansiell styrning av
verksamheten och uppmanar förbundet att ta fram mål som tydligare styr
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verksamheten till att vara ekonomiskt effektiv samtidigt som omfattningen
och kvaliteten på verksamheten upprätthålls eller förbättras.
Revisionen delar förbundets uppfattning att endast ett av de verksamhetsmässiga målen uppnåtts i sin helhet under 2017. Revisionens uppfattning är
att verksamhetsmålen inte har utvärderats i tillräcklig omfattning, med
koppling till god ekonomisk hushållning, för att kunna göra någon egentlig
bedömning av om resultatet är förenligt med de övergripande
verksamhetsmålen. Revisorerna önskar att direktionen inkommer med
kommentarer till iakttagelserna senast 31 maj 2018.
Förvaltningen vill uppmärksamma ett stycke i revisorernas egna
redogörelse där det framkommer att ”Revisorerna har granskat
räkenskaperna men har till följd av otillräckliga resurser i övrigt inte
kunnat genomföra en granskning i tillräcklig omfattning för att säkerställa
uttalandet i ansvarsfrågan”.
I samband med förbundets delårsrapport, som hanterades i
kommunstyrelsen den 2018-01-31, har kommunförvaltningen erhållit
information om att de brister som redovisades har åtgärdats av förbundet
med undantag för avskrivning av gamla kundfordringar. Det handlar om
avstämning av pensionsskuld, semesterlöneskuld samt arbetsgivaravgifter
där nu nya rutiner har arbetats fram.
KPMG har genomfört en granskning av uppföljning och kvalitetssäkring av
förbundets redovisning som är ett bra underlag för att få en bättre
kvalitetssäkring på förbundets ekonomiprocesser. I rapporten framkommer
det bland annat rekommendationer på att förbundet ska skapa
bokslutsinstruktioner, redovisningshandbok, att väsentliga balanskonton
ska stämmas av månadsvis samt att det finns riktlinjer för när investeringar
ska driftföras samt tillgångsföras.
Folkhälsa

Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar kommunförvaltningen
till förbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2017.
Miljö

Redovisning utifrån miljöperspektivet hänvisar kommunförvaltningen till
förbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2017.
Medborgarperspektiv

Redovisning utifrån miljöperspektivet hänvisar kommunförvaltningen till
förbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2017.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Bergslagens kommunaltekniks årsredovisning för 2017 godkänns.

-

Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen
omfattar.

-

Hällefors kommun önskar direktionens svar till revisorerna gällande
kommentarer till iakttagelserna.
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--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef
Jessica Jansson utförligt samt återkopplar kring de kommentarer som
lämnades när delårsrapporten behandlades, där även kommunchef Tommy
Henningsson tillför.
Johan Stolpen (V), Annalena Järnberg (S) och ordförande Christina Johansson
(M) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Christina Johansson (M) frågar hur förvaltningen kommit fram till
bedömningen att föreslå beviljad ansvarsfrihet trots att de förtroendevalda
revisorerna ej tagit ställning, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson.
Ordförande Christina Johansson (M) yrkar att andra att-satsen i förvaltningens
förslag till beslut kompletteras med ”under förutsättning att erforderligt svar
inkommit”.
Annalena Järnberg (S) yrkar att ärendet återremitteras till
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen med motiveringen att revisorerna ej
tagit ställning i ansvarsfrågan.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer först bifall mot avslag på
Annalena Järnbergs återremissyrkande vilket bifalls och därigenom faller det
andra yrkandet.
Allmänna utskottets beslut
Ärendet återremitteras till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen med
motiveringen att revisorerna ej tagit ställning i ansvarsfrågan.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet meddelar Allan Myrtenkvist
(S) att han inte deltar i behandlingen av ärendet.
Kanslichef Mathias Brandt föredrar. Christina Johansson (M) utvecklar.
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta
enligt förvaltningens förslag eftersom kompletterande handlingar nu finns i
ärendet vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Bergslagens kommunaltekniks årsredovisning för 2017 godkänns.
Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen
omfattar.
Hällefors kommun önskar direktionens svar till revisorerna gällande
kommentarer till iakttagelserna.

Årsredovisning 2017
Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen
Direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får härmed
avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31

Antagen av Direktionen 2018-03-29
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Allmänt om verksamheten
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen – en del av din
vardag
Ändamålet med förbundets verksamhet är att tillhandahålla de tjänster som medlemskommunerna kräver för att fullgöra sina skyldigheter enligt respektive kommuns ambitionsnivå
för den tekniska verksamheten och som är förenligt med de resurser som förbundet förfogar
över.
Respektive medlemskommun förbinder sig i ett långsiktigt åtagande att säkerställa förbundets
utveckling och kompetensförsörjningen inom den tekniska verksamheten.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens kansli är placerat i Pershyttan, Nora.

Samhällsbyggnadsförbundets verksamheter
Skattefinansierade verksamheter


Gata/Trafik



Park och Skogsförvaltning



Idrotts-och fritidsanläggningar



Lokalvård

Avgiftsfinansierade verksamheter


Återvinning



Vatten och avlopp
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Organisation

Politiska mål
Övergripande
o

Kunderna/medborgarna är nöjda med våra tjänster och service.

o

Vi kännetecknas av förtroende, öppenhet,respekt, engagemang och tillgänglighet.

Ekonomi och effektivitet
o

Vi har en god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans.

o

Vi har ett effektivt resursutnyttjande av de tilldelade kommunala medlen.

Miljö
o

Vi ska vara ett föredöme för det ekologiskt hållbara samhälet.

Rollen som arbetsgivare
o

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare.

o

Vi är med och bygger ett socialt hållbart samhälle.

Uppdrag och verksamhetsidé
Vision
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ska verka för utökat samarbete mellan kommunerna,
och vara den naturliga huvudmannen och samarbetspartnern som med hög kompetens och
effektivitet utför tekniska uppdrag inom förbundets geografiska område med fokus på
medborgarnytta och god miljö.
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Uppdrag och verksamhetsidé
Förbundet ska uppfylla behoven av kommunalteknisk service med säkerställd kompetens
genom att verka för en trygg och säker miljö, tillhandahålla friskt vatten, välskötta parker, gator
och lokaler, bra fritidsanläggningar och avfallet på rätt ställe.

Värdegrund
Förbundets värderingar är: Förtroende, Öppenhet, Respekt, Engagemang (FÖRE).
Värderingarna ska skapa en gemensam idé och kultur inom förbundet, samt hjälpa alla
medarbetare i deras dagliga arbete.
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God ekonomisk hushållning
Kommunallagen ställer krav på att budgeten ska innehålla finansiella och verksamhetsmässiga
mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning innebär att såväl Samhällsbyggnadsförbundets finansiella som
verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt, miljömedvetet och effektivt och att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och
etablerade normer.

Finansiellt perspektiv
Skattefinansierade verksamheter
Balanskrav
Tidigare års resultat är reglerat av samtliga medlemskommuner i enlighet med förbundsordningen. I årets bokslut redovisar de skattefinansierade verksamheterna ett underskott.
Underskottet kommer under år 2018 att regleras i enlighet med förbundsordningen.
Resultatkrav
Förbundets skattefinansierade verksamheter finansieras genom driftbidrag från medlemskommunerna. Resultatmålet för 2017 är ett nollresultat. Det redovisade resultatet visar ett
negativ resultat.

Avgiftsfinansierade verksamheter
För verksamheterna som finansieras via avgifter – Vatten och avlopp respektive Återvinning –
redovisas de slutliga resultaten i respektive medlemskommuns redovisning. Målet är att över tid
redovisa ett nollresultat.

Verksamhetsmässigt perspektiv
I Samhällsbyggnadsförbundets övergripande mål beskrivs hur god ekonomisk hushållning uppnås genom att eftersträva en högre effektivitet samt att ha en långsiktig god ekonomi.
Verksamhetsmålen beskrivna under respektive process är utformade för att uppfylla förbundets
övergripande mål.
Förutom de redovisade målen utförs ett antal aktiviteter som syftar till god ekonomisk hushållning. Som exempel kan nämnas:



Utveckling av verktyg för långsiktig ekonomisk planering.
Utveckling av nyckeltal i syfte att förbättra analys och planering.

I förbundets Verksamhetsplan med mål 2017 nämns fler aktiviteter som ska utföras för att
målen ska uppnås.
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Årets resultat
Över/underskott för de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisas i resp kommuns årsredovisning.

Flerårsöversikt
Nettoomsättning
Årets resultat
Gemensamt
Skattefinansierade verksamheter
Totalt
Eget kapital
Gemensamt
Skattefinansierade verksamheter
Totalt

2017
356 142

2016
359 038

2015
298 170

2014
269 185

2013
275 183

2012
275 869

0
-1 774
-1 774

0
-596
-596

0
-697
-697

0
2 324
2 324

0
4 524
4 524

0
-2 634
-2 634

0
-1 774
-1 774

0
-596
-596

0
-697
-697

0
2 324
2 324

0
4 524
4 524

0
-3 150
-3 150

De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett underskott på -1 774 tkr och de avgiftsfinansierade verksamheterna ett överskott på 4 513 tkr.

Investeringsverksamhet
Samhällsbyggnadsförbundet har ingen egen investeringsverksamhet i anläggningar.
Investeringar sker i fordon, maskiner och inventarier.
Förbundet utför investeringsprojekt för medlemskommunernas räkning. Varje process
utarbetar förslag till investeringsbudget med tre års framförhållning som redovisas i respektive
medlemskommun. Den investeringsram som beslutas i kommunfullmäktige utgör sedan
förbundets investeringsplan.
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Väsentliga händelser och framtida utveckling
Gemensamt / Övergripande






Servicecenters uppdrag är from årsskiftet en ingång till förbundets och förvaltningens
samtliga verksamheter i syfte att öka servicen till medborgarna.
Förbundet och förvaltningen har from årsskiftet bytt namn till Samhällsbyggnad
Bergslagen i syfte att förenkla för medborgarna.
Utökning tjänst avseende infrastruktur och kommunikation har tillförts förbundet.
Praktikenhetens verksamhet är numera också etablerad i Hällefors.
Arbete pågår för att skapa en gemensam fordonsförvaltning.

Process Gata/Trafik



Utökning med verksamhet Trafik och en trafikingenjör genom verksamhetsövergång
från Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Uppdrag från direktionen angående upphandling och driftsformer av vinterväghållning.

Process Park/Skog



Utökning med verksamhet Naturvård och en kommunekolog genom verksamhetsövergång från Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Ny skogsbruksplan är upprättad för samtliga kommuner.

Process Idrott



Ägandet av Lindehov Ishall i Lindesberg har övertagits av FALAB, Fastigheter i Linde AB,
dock kvarstår driftansvaret inom förbundet.
Energibesparande åtgärder på idrottsanläggningar.

Process Lokalvård




Hällefors kommun har beslutat om återtagande av lokalvården.
Nytt system för kvalitetskontroller har införts.
Fortsatt arbete med kemikaliefri städning.

Process Återvinning




Upphandlingen ”Insamling av hushållsavfall” är slutförd.
Avsättningen för returträ är mättad.
Tiden för sluttäckning av deponier kan förkortas avsevärt genom tillvaratagande av
restprodukter.

Processerna VA-anläggning och VA-ledningsnät




Arbetet med vattenförsörjningsplan fortsätter och går in i en slutfas.
För de av förbundet överklagade föreläggandena gällande kväverening har beslut
inkommit från Mark- och miljödomstolen som innebär att krav på kväverening inte
kommer att ställas för någon mindre anläggning.
Uppdrag från Lindesbergs respektive Nora kommun att utreda långsiktig hållbar
vattenförsörjning.
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Sammanfattning
Verksamhet
(Belopp i tkr)

Gemensamt

Bokslut 2017
Intäkt Kostnad Resultat

Budget 2017
Intäkt Kostnad Resultat

Bokslut 2016
Intäkt Kostnad Resultat

58 152

58 547

54 139

58 152

0

58 547

0

Skattefinansierat
Gata/Trafik
Park/Skog
Idrott
Lokalvård
Summa

75 836 76 377
19 317 18 257
15 432 15 640
44 090 46 175
154 675 156 449

Avgiftsfinansierat
Återvinning
Vatten och avlopp
Summa
Totalt
Varav interna

54 139

0

-542
1 060
-208
-2 085
-1 774

47 637 47 637
19 451 19 451
14 849 14 849
43 125 43 125
125 062 125 062

0
0
0
0
0

70 789 70 359
16 761 17 182
15 244 15 164
41 149 41 836
143 944 144 540

430
-421
82
-687
-596

60 529 57 086
121 595 120 526
182 124 177 611

3 444
1 070
4 513

57 361 57 361
115 232 115 232
172 593 172 593

0
0
0

60 430 58 696
115 056 116 580
175 485 175 275

1 733
-1 524
209

394 951 392 212
106 446 106 446

2 739

356 202 356 202

0

373 568 373 954
100 891 100 891

-387

Verksamheten inom Samhällsbyggnadsförbundet har under året i stort genomförts enligt
fastställd verksamhetsplan.
Det ekonomiska resultatet år 2017 för visar ett positivt utfall med 2,7 mnkr, 0,8 %. Resultatet är
3,1 mnkr bättre än föregående år.
De skattefinansierade verksamheterna visar ett negativt resultat på 1,8 mnkr vilket är 1,2 mnkr
sämre än föregående års resultat. Endast Process Park/Skog visar ett positivt resultat medan
övriga processer visar minusresultat. Avseende Gata/Trafiks negativa resultat beror
underskottet till största delen på att fakturor inkom från Linde Energi för fjärrvärmeförbrukning
gällande hösten 2016 och helår 2017 avseende uppvärmning av resecentrum i Lindesberg.
Kostnaden fanns inte med i driftbidraget utan regleras i bokslutet. Lokalvårdens underskott
beror till viss del, 650 tkr, på utökade objekt och utökning av städytor i Lindesbergs kommun
som regleras i bokslutet.
De avgiftsfinansierade verksamheterna visar i år ett positivt resultat på 4,5 mnkr, vilket är 4,3
mnkr bättre än föregånde års resultat. Både Process Återvinning och VA-processerna visar
plusresultat på 3,4 mnkr resp 1,1 mnkr.

Övergripande/ Stab
Förbundet organiseras i en planeringsavdelning som svarar för planering och en produktionsavdelning som svarar för utförandet samt en stab för gemensamma verksamheter innehållande
ekonomienhet, servicecenter, personalhandläggare, kvalitetssamordnare/verksamhetscontroller, förbundssekreterare samt infrastruktur- och kommunikation.
Förbundet utgör from årsskiftet kommunernas väghållningsmyndighet och Direktionen är därmed numera kommunernas trafiknämnd. Förutom verksamheten Trafik har verksamheten
Naturvård överförts till förbundet. Förbundet företräder också kommunerna avseende det
strategiska arbetet gällande verksamheten Infrastruktur och kommunikation (kollektivtrafik).
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Förbundet har tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen organiserat och
bemannat ett gemensamt servicecenter. Servicecenters uppdrag är att vara en ingång till
förbundets och förvaltningens samtliga verksamheter. Arbetet med att utveckla e-tjänster och
SMS-tjänster pågår.
Planerings- och budgetprocessen för 2018-2020 har genomförts. Budgetram antogs av Direktionen i mars och beslutet skickades till kommunerna under april månad. Budgeten antogs i
Direktionen i december efter avstämning med medlemskommunerna avseende driftbidrag och
investeringar, utfallet utifrån förbundets äskanden varierar. Dialoger enligt fastställd dialogplan
genomfördes i alla kommuner. Volymförändringar under löpande år behandlades i samband
med budgetprocessen i respektive kommun.
Lönerevisionen 2017 genomfördes med fokus på lönekriterier ”prestation och resultat” med
betoning på insatser för kundnytta samt ”flexibilitet och skicklighet” med betoning på insatser
för samordningsvinster. Vissa justeringar utifrån marknaden har gjorts vid löneöversynen,
förbundet har fortsatta problem med att rekrytera och behålla arbetsledare och kvalificerade
projektledare/projektörer.
Av 27 verksamhetsmål satta utifrån de politiska målen är vid årsskiftet åtta av målen uppfyllda.
Uppföljning av kvalitets- och miljöledningssystemet (ledningens genomgång) har gjorts under
våren avseende verksamhetsåret 2016. En handlingsplan har upprättats. Långsiktig verksamhetsplanering är ett område som förbundet behöver arbeta vidare med för att ta fram nyckeltal
kopplat till långsiktig ekonomisk planering samt ge Direktionen underlag för beslutsfattande.
Praktikenheten bidrar till kommunernas AME-verksamheter och har till syfte att bl a säkerställa
rekryteringsbehovet inom den kommunaltekniska sektorn. Inom praktikenheten har under året
106 personer varit sysselsatta.
Förbundet har under året deltagit på arbetsmarknadsmässor och andra strategiska event såsom
företagsmöten.
Antal investeringar har ökat och samtidigt har planering och uppföljning av dessa systematiserats. Uppdraget sköts av projektenhet inom Planeringsavdelningen. Förbundet har haft problem
att rekrytera till enheten.
Åtgärder utifrån namnbytet till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har succesivt genomförts.
I uppdraget ingår också att aktivt delta i kommunernas näringslivsarbete och att utveckla samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förbundet ingår i kommunernas Lots-funktion.
Hällefors beslutade på kommunfullmäktige i september ett återtagande av lokalvården. Förbundet levererade en konsekvensbeskrivning innan mötet i fullmäktige.
Ärendet om ett eventuellt deltagande i bolaget för Vätternvatten behandlades i Direktionen i
juni, beslut fattades om att inte ingå i bildandet av ett bolag i september i Nora och Lindesbergs
kommun. Under slutet av året fick förbundet i uppdrag att utreda långsiktigt hållbar vattenförsörjning av Nora och Lindesbergs kommun.
Nya behörighetsreformen gällande elsäkerhet medförde att hjälp med att upprätta egenkontrollprogram beställdes av konsult.
Arbetet med att inventera personuppgifter påbörjades inför dataskyddslagstiftning (GDPR) som
träder i kraft 25 maj 2018.
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Planeringsavdelningen och Produktionsavdelningen
Avdelningarna har varit verksamma i 2,5 år, med uppdrag att leda, utveckla och samordna verksamheternas processer utifrån ett helhetsperspektiv och uppsatta mål. Produktionsavdelningen
har dessutom ett övergripande driftansvar. Arbetet med samordning, kompetensutveckling,
omvärldsbevakning och kvalitetsutveckling har utvecklats.
Former för samnyttjande av resp avdelnings funktioner kommer att utvecklas ytterligare. Förbättringsidéer och genomförda förbättringar ska dokumenteras för att synliggöra förbättringar
och utveckla en lärande organisation. Arbetet med att förtydliga uppdragen för att effektivisera
verksamheten samt öka medarbetarnas engagemang bedrivs via ledningsgruppen. Arbetet
genomsyras av värdegrunden: förtroende, öppenhet, ansvar och engagemang (FÖRE).
Ett konkret exempel är planeringen av en gemensam fordonsförvaltning för förbundet.
Kompetensförsörjning är en viktig framgångsfaktor för framtiden. Att rekrytera, behålla och
utveckla rätt kompetenser i organisationen är viktigt för att uppnå satta mål. Kompetensförsörjningsplanen är under uppdatering.

Process Gata/Trafik
Förbundet har från årsskiftet tillförts väghållaransvaret, bl.a. har detta inneburit ett
arbete med att uppdatera befintliga lokala trafikföreskrifter. Verksamheten innebär också godkännande av trafikanordningsplaner, parkeringstillstånd för funktionshindrade samt parkeringsövervakning.
Insatserna för halkbekämpning har varit omfattande under året. En kall vår medförde dessutom
att sandupptagningen tog lång tid.
Processen har upprättat drift- och underhållsplaner för vägar, gator, belysning, skyltar och
broar.
Arbetet med ombyggnation, inventering och dokumentation av belysning har fortsatt under året.
Processen har aktivt medverkat i fysisk planering tillsammans med medlemskommunerna och
förvaltningen.
Processen har genomfört ett stort antal investeringsobjekt under året.

Process Park/Skog
Vid årsskiftet tillkom verksamhetsområdet naturvård.
Skogsbruksplaner har färdigställts och föreslagna åtgärder för 2018 har kommunicerats med
kommunerna via Direktionen.
Bekämpning av jätteloka har fortsatt enligt handlingsplanen.
Praktikenheten har genomfört insatser som höjt skötselstandard, bl a röjningar, skötsel av lekplatser, målning av räcken och stolpar.
Lekplatsbesiktningar har genomförts och upprättandet av skötselplaner för gräsklippning har
upprättats.
Processen har medverkat aktivt i fysisk planering som detaljplaner, översiktsplaner och grönplaner tillsammans med medlemskommunerna och Samhällsbyggnadsförvaltningen.
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Processen har genomfört investeringsobjekt under året bl.a. byggnationer av lekplatser.
Verksamheten har även bl.a. arbetat med de problem som kajor medför samt stationer med
påsar för hundavföring.
Process Idrott
Arbetet med att hitta nya energibesparande åtgärder har fortsatt, såsom bassängtäckning.
Robotgräsklippare har testats i verksamheten.
Föreningsträffar har genomförts för att öka dialog och stämma av kundnöjdhet.
I Nora har Nora/Pershyttan BK tagit över skötseln av alla fotbollsplaner i Nora. Norabygdens SK
har tagit över skötseln av Pershyttans motionsspår.
Processen har genomfört ett flertal investeringar specifikt kan utegym och iskylanläggning
nämnas.
Underhåll sker fortlöpande enligt upprättade handlingsplaner.

Process Lokalvård
Nya städobjekt har tillkommit under året och lagts in i det elektroniska städprogrammet där
kostnader och städtider går att se.
Personalen certifieras enligt SRY (Servicebranschens Yrkesnämnd).
Verksamheten arbetar vidare med servicesamtalen samt kvalitetskontroller som är en förutsättning för att maximera kundnyttan inom givna budgetramar.
Hällefors kommun har beslutat om återtagande av lokalvården.
Fortsatt städning med avjoniserat vatten, kemikaliefri städning, inom flera verksamheter.
Strävan fortsätter mot att använda fler maskiner i det dagliga arbetet vilket ger positiva effekter
både på arbetsmiljön och på städkvaliten.
Aktiv omvärldsbevakning fortsätter för att hitta nya hjälpmedel, maskiner och metoder för att
underlätta och effektivisera arbetet.

Process Återvinning
Upphandlingar avseende insamling av hushållsavfall och omhändertagande av hushållsavfall har
genomförts.
Förbundet har, liksom andra kommuner, problem med avsättning av returträ.
Arbetet på Södra Måle i Lindesberg och Skäret i Ljusnarsberg fortsätter enligt sluttäckningsplanerna med hjälp av restprodukter.

Insamling av PET-flaskor och pantburkar på ÅVC fortsätter, intäkten skänks till barncancerfonden.
Ambitionen är att öka tillgängligheten till återvinningscentralerna för kunderna, exempelvis
genom obemannade återvinningscentraler och information via sociala medier.
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Regeringen har meddelat att insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar ska samlas hos
kommunerna. Förslaget öppnar för förbundet att bl.a. utöka servicegraden när det gäller
fastighetsnära insamling. Utredningen var klar våren 2016, men inga beslut har ännu tagits.

Process VA-anläggning och Process VA-ledningsnät
Arbetet med vattenförsörjningsplanen som har till syfte att säkra vattenresurser för
dricksvattenförsörjning på lång sikt har pågått under hela året och beräknas bli färdigställd
under 2018. Under slutet av året fick förbundet i uppdrag att utreda långsiktigt hållbar
vattenförsörjning av Nora och Lindesbergs kommun.
Säkerhetsarbetet vid dricksvattenanläggningarna fortgår. Även förberedelserna för reservkraftsanslutning till de mindre vattenverken fortsätter.
Bångbro reningsverk drivs med ny teknik för ökad kapacitet. Försöksperioden har pågått under
2017.
För Nora och Lindesbergs reningsverk fortsätter arbetet med förstudier. Både Frövi och Stribergs reningsverk har beviljats nya tillstånd.
Arbetet med att åtgärda de mindre avloppsanläggningar som fått förelägganden från miljökontoret fortskrider.
Ledningsnätet kartläggs och utreds med syfte att minska miljöpåverkan på recipient, belastning
på reningsverk och minimera antalet översvämningsskadade fastigheter.
Inventeringar av felkopplat takvatten, in-och utläckage och dagvatten kopplat på spillvattennätet dokumenteras.
Samhällsbyggnadsförvaltningen genomför inventering av enskilda avlopp vilket medför att
verksamhetsområdena kontinuerligt kommer att utökas.
En sambyggnadsplan finns framtagen som inkluderar både dricksvatten och spillvatten.
Stora investeringsbehov föreligger eftersom merparten av vatten- och reningsverken är 25-30
år och ledningsnäten ännu äldre. Anläggningarna är i stort behov av modernisering och ökade
krav på verksamheten.
Råvattentillgångar ska säkras långsiktigt. Arbetet med att följa upp föreskrifter för vattenskyddsområden och att förbättra egenkontrollen fortsätter.
En modell för långsiktig ekonomisk planering av VA-verksamheten som grund till taxeutveckling
är i drift och byggs på kontinuerligt.
Energieffektivisering utreds.
Arbetet med att utveckla handlingsplaner, risk- och sårbarhetsanalyser vid eventuell olycka
samt revidering av skyddsområdesföreskrifter för täktområden fortsätter.
I enlighet med EU-direktiv om översvämningsrisker är Lindesberg identifierat som ett område
med betydande översvämningsrisker. Förbundet har äskat medel för att kunna genomföra en
klimatanpassningsplan.
Verksamheterna har genomfört ett antal investeringsobjekt under 2017. Utbyggnaden av Östra
Stranden i Nora kommun har försenats pga överklagande. Alla planerade projekt har inte kunnat
genomföras med anledning av bristen på konsulter, entreprenörer samt vakanser inom verksamheten.
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Framtid
Förbundet är fortfarande intressant och unikt avseende antalet kommunaltekniska verksamheter i den offentligrättsliga formen kommunalförbund. Av detta skäl är förbundet representerat
i bl.a. SKL:s FoU-grupp avdelning för tillväxt och samhällsbyggnad och i Svenskt Vatten. En orsak
till intresset är att många andra små kommuner både inom och utanför Sverige har problem att
rekrytera teknisk personal inom det kommunaltekniska området.
Avseende kvalitets- och miljöledning så arbetar Samhällsbyggnadsförbundet vidare med den
stomme som redan finns upprättad i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001. Syftet är att klara
myndighetskrav och att arbeta med ständiga förbättringar.
Alla verksamheter bör ha en eller flera delar i sin verksamhet som ligger i framkant av utvecklingen och aktivt utveckla verksamheten i dialog med kommunerna.
Förbundets funktionsbeskrivningar avseende de skattefinansierade verksamheterna behöver
revideras tillsammans med kommunerna då förbundet utifrån effektiviseringskrav har svårt att
leva upp till beskrivna kvaliter och frekvenser.
Stora framtida investeringsvolymer inom VA-verksamheten är att ha med i beräkningen inför
framtiden. Förbundet arbetar med en beräkningsmodell som tydliggör behoven, bl.a. medför
miljökraven och klimatförändringar att investerings- och underhållsbehovet ökar väsentligt i
framtiden.
Ambitionen är att praktiksamordningen inom förbundet i samarbete med kommunernas AMEenheter ska ha flera syften. Det är ett sätt att bidra till sysselsättningen inom KNÖL-området
samt att skapa mervärden inom kommunerna avseende skötsel av gemensamma ytor. Bedömningen är att praktikenheten har kommit för att stanna och utvecklas mot att erbjuda fler antal
praktikplatser för yrkeshögskoleutbildningar inom våra verksamhetsområden. Detta med syfte
att säkerställa framtida rekryteringsbehov.

Verksamhetsmål – Gemensamma
Verksamhetsmål
Av kommuninvånarna ska 80% uppleva att de
fått ett bemötande i kontakten med Samhällsbyggnadsförbundet som kännetecknas av
tillgänglighet, förtroende, öppenhet, respekt
och engagemang.
Minska kostnaden för övertidtimmar och
fyllnadstid jämfört med 2016.

Utvärdering
Res/Tendens
Mätning av Nöjd-Kund-Index visar ett värde på
66 %. Målet ej uppnått.

Den totala sjukfrånvaron ska minska med 0,5
procentenheter jämfört med 2016.

Den totala sjukfrånvaron har ökat med 0,2
procentenheter jämfört med föregående år.

Kostnaden för övertidstimmar och fyllnadstid
har minskat, -4,5 %, jämfört med år 2016.

Öka resursutnyttjandet över kommungränserna Nyttjandegraden av egna fordonsparken har
och mellan de olika processerna.
ökat. Samarbetet mellan arbetsledarna har
ytterligare utökats, även samarbetet mellan
personalgrupperna har utvecklats ytterligare.
Kvalitetsledarna har infört kvartalsmöten i
samordningssyfte.
Säkerställa kompetensförsörjning genom att
Samarbetet med Yrkeshögskolor har utökats
skapa en rekryteringsbas för Samhällsoch praktikplatser erbjuds inom förbundet.
byggnadsförbundet.
Öka förtroendet för förbundets tjänster via
Dialogerna är genomförda.
dialog med kommunledningarna i KNÖL.
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Personal
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har 202 tillsvidareanställda 31 december 2017. I
nedanstående tabell redovisas månadsavlönade, vilket förutom tillsvidareanställda även
omfattar vikarier och visstidsanställda.

Personal
Medelantal anställda
Kvinnor
Män
Totalt
Löner och ersättningar (tkr)
Direktionen
Övriga anställda
Totalt
Sociala kostnader (tkr)
Pensionskostnader övr anställda
Övriga sociala kostnader
Totalt

2017

2016

2015

114
99
213

104
97
201

100
92
192

452
77 165
77 617

394
71 353
71 747

391
66 645
67 036

5 005
24 832
29 837

4 599
22 992
27 591

4 392
21 172
25 564

Personalförsörjning
Under 2017 slutade totalt 18 personer sina tillsvidareanställningar vid förbundet och samtidigt
har 21 tillsvidareanställningar tillsatts.

Annan
Annan
Pension
arbetsorsak
givare

Avslutade
tillsvidareanställningar
Stab
Planeringsavdelning
- Process VA
Process Återvinning
Produktionsavdelning
- Produktion adm
- Process Gata/Trafik
- Process Park/Skog
-Process Idrott
- Process Lokalvård
- Process Återvinning
-Process VA

2
4
3
1
12
1
2
5
2
2

1

1

2

1
1
1*

1

1
1
2
1
1

3
1
1**

* intern omflyttning till Staben adm
** intern omflyttning till Planeringsavd/VA
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Inom
avd/
process

Tillsatta
tillsvidareanställningar
Stab
Planeringsavdelning
- Process Gata/Trafik
- Process Park/Skog
- Process VA
Produktionsavdelning
- Process Park/Skog
- Process Lokalvård
-Process Återvinning

3
4
1
1
2
14
1
11
2
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Åldersstruktur
Åldersfördelning per sista december 2017 (månadsavlönade), medelålder är 48 år.

Ålder
-29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 -

Antal pers
29
47
48
52
57

Procent
12%
20%
21%
22%
24%

Könsfördelningen inom förbundet totalt är relativt jämn - 55 procent är kvinnor och 45 procent
är män. Könsfördelningen följer traditionella könsmönster där Lokalvård har markant övervägande del kvinnor, 96 procent, och processerna Gata/Trafik, Park/Skog och Idrott med avsevärd
övervägande del män, 79 procent. Fördelningen är relativt konstant över tid.

Övertid
Övertidstimmarna minskade totalt inom förbundet med 386 timmar jämfört med föregående år.
På avdelningsnivå visar alla dvs staben, planeringsavdelningen och produktionsavdelningen
minskad övertid. I nedanstående statistik redovisas mer- och övertid.

Avdelning/Process
Stab
Planeringsavdelning
Produktionsvdelning
därav
- Arbetsledning
- Gata/Trafik
- Park/Skog
- Idrott
- Lokalvård
- Återvinning
- Vatten och avlopp
Totalt

2017
46
400
4 329

2016
61
621
4 479

431
239
181
312
1 166
152
1 848
4 775

127
214
116
654
1 217
190
1 961
5 161

2015
49
447

1 252

995
129
1 666
4 538

Arbetstidsfrågor
Männens sysselsättningsgrad visar att 99 procent arbetar heltid mot 69 procent av kvinnorna.
Kvinnornas sysselsättningsgrad har ökat 4 procentenheter jämfört med föregående år medan
männens sysselsättningsgrad är oförändrad.
Störst andel deltidsarbetare finns inom lokalvården. Medelsysselsättningsgraden inom
lokalvården är 91 procent vilket är en höjning med 2 procentenheter jämfört med föregående år.
Under 2017 har en handlingsplan upprättats för förbundet gällande ”Heltid som norm”.
Kollektivavtal (HÖK16) mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kommunal gör
gällande att en handlingsplan för att uppnå heltid som norm senast 2021 ska finnas hos varje
arbetsgivare.

16

Årsredovisning 2017

Jämställdhet
Jämställdhets- och mångfaldsfrågor behandlas i samverkan enligt samverkansavtalet. Vid
rekryteringar strävas efter att attrahera sökanden ur ett köns- och mångfaldsperspektiv. Vid
granskning av de 17 tillsvidaretjänster som annonserats externt under året konstateras att det
finns tre tjänster inom processen lokalvård där endast kvinnor finns representerade i
ansökningarna. Inga tjänster har haft endast manliga sökande. I medeltal var det 15 sökande per
tjänst, variationen är dock stor i antal sökande. Lokalvårdare och drifttekniker var de två
tjänster som hade flest sökande, 44 respektive 37 st.

Lönebildning och löneutveckling
I löneöversynen blev utfallet för de tillsvidareanställda tjänstemännen 2,8 % och för kommunals
medlemmar 2,3 %.

Sjukfrånvaro
Tabellen visar sjukfrånvaron för 2017. Den totala sjukfrånvaron anges i procent av de anställdas
sammanlagda ordinarie arbetstid.

Sjukfrånvaro ordinarie arbetstid
Samtliga anställda
Andel långtidssjukfrånvaro
Kvinnor
Män
Personal 29 år och yngre
Personal 30-49 år
Personal 50 år och äldre

2017
6,3%
32,8%
8,0%
4,2%
5,9%
6,6%
6,2%

2016
6,1%
39,5%
7,4%
4,5%
5,4%
6,8%
5,8%

2015
6,4%
49,5%
7,6%
5,1%
3,0%
10,1%
5,1%

2014
7,5%
50,7%
10,1%
4,5%
5,3%
10,4%
6,4%

Den totala sjukfrånvaron under året har ökat med 0,2 procentenheter jämfört med föregående
år. Andelen långtidssjuka - sjukskrivna mer än 60 dagar - har minskat med 6,7 procentenheter
jämfört med förra året och utgör ca 33% av den totala sjukfrånvaron.
Högst sjukfrånvaro finns inom processen Lokalvård och lägst inom VA-ledningsnät samt
Återvinning. En arbetsgrupp inom VA-ledningsnät hade under året ingen sjukfrånvaro.
Samtal och täta kontakter mellan chef och medarbetare är positivit vid upprepad sjukfrånvaro
och det ingår i förbundets rutiner. Som komplement till samtalen mellan chef och medarbetare
kan hälsosamtal med företagshälsovården användas.
Hälsosamtal via företagshälsovården har under året funnits kvar, likt tidigare år, som ett
förebyggande alternativ.
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När det gäller sjukfrånvaron uppdelat på kön kan det konstateras att sjukfrånvaron har ökat för
kvinnorna med 0,6 procentenheter medan det för männen har minskat med 0,3 procentenheter
sedan föregående år. Differensen mellan könen är nu 3,8 procentenheter och har därmed ökat
det senaste året.

De två åldersgrupperna; under 29 år respektive 50 år och äldre har båda ökat sin sjukfrånvaro
med 0,5 respektive 0,4 procentenheter. Trenden de senaste åren är att frånvaron ökar för dessa
två grupper medan mellangruppen 30-49 år minskar sin frånvaro.
Minskningen för åldersgruppen 30-49 år är 0,2 procentenheter jämfört med föregående år. En
minskning tredje året i rad. Gruppen har dock fortsatt den högsta korttidsfrånvaron på 8,9 %
samt högsta långtidsfrånvaron - sjukskrivning mer än 60 dagar - på 52 %.
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Övrigt
Det finns möjlighet att erhålla en friskvårdspeng om 1 000 kr vid utövande av olika
friskvårdsaktiviteter. Under året har friskvårdspengen använts av 55 medarbetare, vilket kan
jämföras med 2016 och 2015 då pengen användes av 55 respektive 52 medarbetare. Av årets 55
medarbetare är fördelning 20 män och 35 kvinnor.
Utöver detta finns sedan november 2017 tillgång till att under vissa tider, kostnadsfritt, träna på
Atleten i Nora. Hittills har 11 medarbetare använt sig av denna förmån. I Lindesberg finns
motsvarande möjlighet att, mot en depositionsavgift för passerkort, träna i Masugnens lokaler.
Under året vid en chefs-och arbetsledarträff, föredrog arbetsmiljöingenjören från
företagshälsovården, de arbetsmiljöföreskrifter som tillkommit eller förändrats under året.
Även i år har medarbetare som utför arbetsuppgifter där risk för fästingbett föreligger erbjudits
TBE vaccination. Alla medarbetare har även erbjudits möjlighet till influensavaccin.
Under året genomfördes utbildning för chefer- och arbetsledare i rekrytering. För att nå ut
bredare på marknaden påbörjades arbetet med att se över möjligheten att annonsera lediga
tjänster via sociala medier.
Vid årsskiftet genomfördes en medarbetarundersökning. Resultatet redovisades inte före
årsskiftet.

19

Årsredovisning 2017

Direktion och Revision
Direktionen är Samhällsbyggnadsförbundets politiska ledning som styr all verksamhet.
Direktionens representanter utses av medlemskommunernas respektive fullmäktige. En förbundsordning reglerar förhållandena mellan förbundet och medlemskommunerna, avseende
bland annat budgetprocess, verksamhetsplan och revision.
Revisionen är vald av fullmäktige i respektive kommun och har till uppgift att granska direktion
och verksamhet vid Samhällsbyggnadsförbundet.
Direktionen har under året haft 11 sammanträden.
Verksamhet
Direktion
Revision
Totalt

Bokslut 2017
Intäkt Kostnad Resultat
0
624
-624
0
270
-270
0
894
-894

Budget 2017
Intäkt Kostnad Resultat
0
562
-562
0
333
-333
0
895
-895

Bokslut 2016
Intäkt Kostnad Resultat
0
549
-549
0
401
-401
0
950
-950

Ordförande har ordet
Verksamheten under det gangna aret har i stort fungerat enligt faststalld verksamhetsplan. Det
ekonomiska resultatet har dock varit negativt pa den skattefinansierade sidan och speciellt inom
omrade lokalvard. Nagot maste goras for att komma till ratta med detta. Direktionen har under
aret arbetat med att fa fram battre ekonomirapporter och maste fortsatta med detta arbete.
Vart behov av rekryteringar har varit fortsatt stort under 2017. Rekryteringsfragorna har en stor
betydelse for att kunna uppratthalla ratt kompetens inom forbundet och det ar darfor viktigt
med egen personalutveckling och att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.
Samverkansfragorna inom vara fyra medlemskommuner blir allt viktigare.
Allt storre krav kan markas fran vara medborgare pa kundservice och okad kvalitet och fran
kommunerna pa en hog effektivitet. Forbundet har tillsammans med Samhallsbyggnadsforvaltningen organiserat och bemannat ett gemensamt servicecenter. Servicecenters uppdrag ar att
vara en ingang till forbundets och forvaltningens samtliga verksamheter.
En ny forbundsordning ar antagen i samtliga kommuners fullmaktigeforsamlingar innebarande
att naturvard, trafik- och infrastrukturfragor har overforts till forbundet fran och med 1 januari
2017. Ett namnbyte till Samhallsbyggnadsforbundet Bergslagen har genomforts vilket skapat en
del fragetecken p.g.a. likheten med Samhallsbyggnadsforvaltningen.
I och med overtagandet av trafikfragorna har forbundet fran arsskiftet tillforts vaghallaransvaret,
detta har bl.a. inneburit ett stort arbete med att uppdatera befintliga lokala trafikforeskrifter.
Forbundets uppdrag att genomfora kommunernas investeringar inom forbundets verksamhetsomraden har fortydligats och medfort att antalet investeringsobjekt har okat vasentligt under
aret. Vidare tog nagra kommuner fram extra investeringsmedel vilket ocksa innebar en extra
belastning pa planering, upphandling och genomforande.
Praktikenheten bidrar till kommunernas AME-verksamheter och har till syfte att bl.a. sakerstalla
rekryteringsbehovet inom den kommunaltekniska sektorn. Inom praktikenheten har under aret
106 personer varit sysselsatta, varav nagra var praktikanter fran yrkeshogskoleutbildningar.
Hallefors har tyvarr beslutat att aterta ansvaret for lokalvarden vilket kommer att ske fran och
med 1 januari 2019.
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Min uppfattning är ändå att våra kommuner i norra Örebro län är i behov av fortsatt samverkan
för att klara kompetensförsörjning och ekonomi i en värld med stora krav på service från våra
medborgare.

Hans-Olof Hake
Ordförande
Direktionens och Revisionens sammansättning 2017-12-31
Ordinarie ledamöter
Ordf Hans-Olof Hake (S)
V ordf Allan Myrtenkvist (S)
Johan Stolpen (V)
Jonas Kleber (C)
Sven-Erik Larsson (M)
Ewa-Leena Johansson (S)
Niklas Hermansson (C)
John Sundell (KD)
Hans Knutsson (S)

Ersättare
Lindesberg
Hällefors
Hällefors
Lindesberg
Lindesberg
Ljusnarsberg
Ljusnarsberg
Nora
Nora

Lennart Olsson (S)
Christina Johansson (M)
Amanda Kroon (V)
Anne Nyström (C)
Ingrid Åberg (KD)
Mattias Svedberg (S)
Patrik Höök (SD)
Tom Rymoen (M)
Solweig Oscarsson (S)

Lindesberg
Hällefors
Hällefors
Lindesberg
Lindesberg
Ljusnarsberg
Ljusnarsberg
Nora
Nora

Revisorer
Gunilla Carlsson (S)
Birgitta Asp-Ericsson (S)
Roland Rohde (C)
Sture Bäckman (S)
Jan Kallenbäck (opol)
Pirjo Nilsson (S)

Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Hällefors
Nora
Ljusnarsberg

Medlemskommuner
För de fyra medlemskommunerna - Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora - gäller en förbundsordning som bland annat reglerar hur verksamheten finansieras.
De skattefinansierade verksamheterna finansieras genom driftbidrag från medlemskommunerna och de avgiftsfinansierade verksamheterna finansieras fullt ut via taxeintäkter. Gemensamma kostnader ska enligt förbundsordningen fördelas i förhållande till befolkningsantalet i
respektive kommun.
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Stab
Avdelningen ska svara för
Stödfunktioner av gemensam karaktär såsom ekonomi, servicecenter, upphandling,
personaladministration, information etc.

Verksamhetsredovisning
Verksamhet
Stab
Planeringsavd
Produktionsavd
Totalt
Varav interna

Bokslut 2017
Intäkt Kostnad Resultat
16 759
15 865
894
4 857
4 857
0
36 536
36 536
0
58 152
57 258
894
38 671
2 052

Budget 2017
Intäkt Kostnad Resultat
16 195
15 300
895
5 827
5 827
0
36 525
36 525
0
58 547
57 652
895

Bokslut 2016
Intäkt Kostnad Resultat
15 337
14 387
950
5 204
5 204
0
33 598
33 598
0
20 541
53 189
950
38 413
2 342

Planeringsavdelningen: Differensen mellan budget och bokslut beror på ej tillsatta tjänster, lägre
kostnader, och därmed lägre intäkter.

Stab
Staben har skapats för att säkerställa en effektiv hantering av gemensamma funktioner där
kundfokus och framförhållning är vägledande. Staben består av funktionerna ekonomi, servicecenter, information, personaladministration, verksamhetscontroller/kvalitetssamordnare och
förbundssekreterare. Ett uppdrag som tillkom under året var Infrastruktur- och kommunikationsfunktion.

Ekonomi
Under året har arbetet med att förbättra och effektivisera de administrativa rutinerna samt att
utveckla uppföljningar och analyser fortsatt.
Arbetet med komponentavskrivningar avseende investeringar har påbörjats. Även arbetet med
att få fler leverantörer att övergå till elektroniska fakturor har fortsatt.

Servicecenter
Samhällsbyggnad Bergslagens servicecenter är från 1 jan 2017 gemensamt för förvaltningen (fd
BMB) och förbundet (fd BKT). Servicecentret är ”en-väg-in” till båda organisationerna. Syftet
med ett servicecenter är att öka tillgängligheten för medborgare och kunder, att få en bättre
ärendehantering samt att avlasta handläggarna genom att servicecenter kan svara på ett stort
antal frågor.
Nytt från årsskiftet är att information, vägledning, frågor och felanmälan som rör förvaltningens
områden Livsmedelskontroll, Miljökontor, Mätningskontor och Stadsarkitektkontor med bl a
Bygglov, hanteras av servicecentret.
Servicecenter har hand om fakturering för vatten, avlopp, slam och avfall samt svarar på frågor
kring abonnemang och fakturor avseende dessa områden. Även frågor och felanmälan kring
gator, trafik, park och skog hanteras av servicecenter.
Samtalsmätning görs varje månad och under maj och oktober gjordes en manuell mätning för
förvaltningens ärenden som visar att bygglovsfrågor dominerar, oavsett säsong.
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Arbetet med och utvecklingen av felanmälanssystemet fortsätter. Synpunkter och felanmälan
kan göras via e-mail, hemsidan, app eller telefonsamtal. Handläggare och arbetsledare i både
förbundet och förvaltningen har avlastats från samtal och ärenden.
Uppbyggnaden av kunskapsbanken har gjort att medarbetarna inom servicecenter mer sällan
behöver fråga ute i processerna för att direkt ge medborgaren svar. Informationsflöde och
kunskapsutbyte är en viktig och ständigt pågående process.
I Servicecenter ingår en funktion med inriktning information och webb. Ett stort arbete med att
uppdatera hemsidan samt mallar mm med nya namnet har gjorts.
Arbetsledaren i Servicecenter ingår i Länsstyrelsens kris- och beredskapsnätverk för Örebro län,
ett viktigt arbete för att rusta Samhällsbyggnad Bergslagen före, under och efter en krishändelse.

Kvalitetssamordning
Planerings- och budgetdialogen för 2018-2020 har genomförts enligt förbundsordning och
fastställd dialogplan.
Årets dialogmaterial har vidareutvecklats avseende konsekvensbeskrivningar för alla volymoch verksamhetsförändringar. Detta för att tydliggöra konsekvenser för kommande drift vid
utökning/avveckling av drift och investeringar.
Uppföljning av kvalitetsledningssystemet - ledningens genomgång - genomfördes under våren.
Ledningens genomgång är ett verktyg för att följa upp kvalitetsarbetet. ”Ständiga förbättringar”
handlar om ett förhållningssätt att allt kan göras bättre än vad som görs idag. Organisationen
ska upprätta, införa, underhålla och ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet. En handlingsplan upprättades efter ledningens genomgång och åtgärder av framkomna avvikelser pågår.
Ledningsgruppen hade i januari en utbildningsdag i systematisk kvalitetsutveckling med en
föreläsare från SIS (Swedish Standards Institute). I december hade ledningsgruppen en
utbildningsdag i processkartläggning. Begreppen process, modell och arbetssätt förklarades och
vad som behövs för ett fungerande processarbetssätt.

Nämndadministration
Arbetet med att digitalisera Nämndadministrationen har fortsatt under året.
Dokumenthanteringsplanen är förbundets sätt att hålla en god ordning och överblick över allmänna handlingar och avser att underlätta för förbundets personal och allmänheten att söka och
återfinna information.
Samhällsbyggnadsförbundet ingår i arkivsamarbete med Lindesbergs kommun. Inom varje process finns en arkivredogörare.

Systematiskt arbete
Inom staben har arbetet med att höja kvalitet och säkerhet fortsatt genom införande av nya
rutiner och processer.

Personal
Under året har två medarbetare avslutat sina anställningar, en inom ekonomisidan som övergått
till annan arbetsgivare, och en inom servicecenter som slutat av annan orsak. Samtidigt har två
medarbetare tillsvidareanställts, en inom ekonomisidan och en till servicecenter. Även en intern
övergång från produktionsavdelningen till staben har skett under året. Antalet tillsvidareanställda inom Staben var vid årsskiftet 17 personer.
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Framtid och verksamhetsutveckling
Staben har skapats för att säkerställa en effektiv hantering av gemensamma funktioner, kundfokus och framförhållning kommer alltid att vara vägledande.
Arbetet med att utveckla analys- och uppföljningsarbetet fortsätter. I det arbetet ingår bland
annat en översyn av verktyg och arbetsmetoder.
Nämndadministrationen kommer att digitaliseras och hanteras i en mötesmodul. Driftstart beräknas till 2018.
Organisationen kommer att utvecklas gällande servicecenter, fakturering och övrig kommunikation med allmänhet och kunder. Utvecklingen av hemsidan är ett led i detta. Införandet av SMStjänster och e-tjänster är en kvalitetshöjning och ger ökad kommunikation och service till medborgarna.
Förbundet måste ta ställning till medverkan inom olika sociala medier.

Verksamhetsmål
Verksamhetsmål
Effektivisera leverantörsreskontraflödet.
Minska räntekostnaderna med 20% mot ett
genomsnitt för de senaste tre åren.

Utvärdering
Res/Tendens
Räntekostnaderna har minskat med 50 %
jämfört med ett genomsnitt för de tre senaste
åren. Målet är uppnått. Flera åtgärder har
vidtagits, fler leverantörer skickar elektroniska
fakturor, arbetsuppgifter inom
ekonomienheten har omfördelats och det har
skapats bättre och tydligare rutiner.
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Avdelning Planering
Avdelningen ska svara för
Att leda, utveckla och samordna verksamheternas process utifrån ett helhetsperspektiv.

Verksamhetsredovisning
Planeringsavdelningen verkar för att de olika funktionerna inom avdelningen kan nyttjas inom
flera processer samt även underlättar och stimulerar samarbetet mellan processerna.
På planeringsavdelningen finns kvalitetsledning för de sju processerna Gata/Trafik, Park/Skog,
Idrott, Lokalvård, Återvinning, VA-ledningsnät och VA-anläggning. Inom varje process ansvarar
kvalitetsledaren för långsiktig planering, drift, underhåll, utveckling samt investeringsåtgärder
inom respektive verksamhetsområde. Kvalitetsledaren upprättar även budget för respektive
processer samt ansvarar för uppföljning, såväl ekonomisk som kvalitetsmässig.
Projektenheten inom avdelningen leds av en projektsamordnare/arbetsledare. I enheten finns
projektörer, projektledare, utrednings- och VA- ingenjörer. De arbetar med projektering,
projektledning och upprättande av tekniska underlag samt upphandling av de investeringsprojekt som förbundet utför på uppdrag av respektive kommun. Projektenheten arbetar även
med utredning av nya verksamhetsområden för VA-verksamheten och förstudier för kommande
ombyggnationer av ledningsnät, vägar, busshållsplatser mm.
Miljögruppens arbete planeras och samordnas av en miljösamordnare. Miljöhandläggarna
svarar för att stödja, samordna, medverka till och driva förbundets miljöarbete ur ett helhetsperspektiv.
Inom avdelningen finns också övriga planeringsfunktioner såsom upphandlare, planerare,
belysningsansvarig, vatten/miljötekniker, övrig teknisk handläggning och GIS (geografiska
informationssystem). Vid årsskiftet skedde en verksamhetsövergång som innebar att verksamheterna Trafik och Naturvård flyttades över från Samhällsbyggnadsförvaltningen till Samhällsbyggnadsförbundet. För planeringsavdelningen innebar det att processen Gata/Trafik utökades
med funktionen trafikingenjör och processen Park/Skog med funktionen kommunekolog.
Vid årsskiftet trädde ny upphandlingslagstiftning i kraft, nya LOU (Lagen om offentlig upphandling) och nya LUF (Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna) samt en helt ny lag om
tjänste- och byggkoncessioner infördes, LUK (Lagen om upphandling av koncessioner). Översynen av regelverket syftar bland annat till att klargöra och öka möjligheter för myndigheterna
att ställa hållbarhetkrav samt förenkla för småföretag att delta i upphandlingar. Även för att
skapa regler som är mer motståndskraftig mot osund konkurrens.
Den första juni trädde bestämmelser i kraft att offentliga myndigheter vid upphandlingar, som
överskrider tröskelvärdet, ska ställa krav på arbetsrättsliga villkor avseende lön, semester och
arbetstid. Syftet är att motverka oskäliga arbetsvillkor och minska risken för snedvriden
konkurrens genom social dumpning.
Större upphandlingar som gjorts under året är bland andra Fönsterputstjänster; VA-kemikalier;
Gatubelysningstjänster; Omhändertagande av matavfall, träavfall och skrot; Skogstjänster; Styrd
borrning; Sand- och grusmaterial samt Multiarenor.
Rutiner för samverkan mellan avdelningarna Planering och Produktion har tagits fram i arbetet
med investeringsprojekt. Projekten startar på planeringsavdelningen av kvalitetsledare och
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projektgrupp för att därefter lämnas över till produktion för byggnation. Dialogen i projekten
förs via processmöten.

Personal
Antalet visstidsanställda på avdelningen var vid årsskiftet 29 personer.
Under året har avdelningen haft två pensionsavgångar varav en av tjänsterna är ersatt. Avdelningen tillsatte en tjänst som VA-ingenjör/projektledare under våren som åter blev vakant till
hösten. Två medarbetare har gått till annan arbetsgivare där båda tjänsterna tillsattes under
året, GIS-ingenjör genom extern tillsättning och VA-tekniker genom intern tillsättning från produktionsavdelningen. Vid årsskiftet står tjänsterna VA-ingenjör/projektledare och Projektör/projektledare vakanta.
Avdelningen har genom verksamhetsövergång från Samhällsbyggnadsförvaltningen även utökats med två medarbetare, en kommunekolog och en trafikingenjör.
Avdelningen har även gett arbete åt förbundets praktikenhet i form av registrering och
korrigering av data i kart- och verksamhetssystem och utskick av information till medborgare.

Kompetensförsörjning
Under året har en utbildning i fastighetsrätt genomförts i syfte att få fördjupad kunskap inom
allmän fastighetsrätt, markanvändning och upprättande av servitutsavtal.
En utbildningsdag för arkivredogörare har genomförts tillsammans med Lindesbergs kommun i
syfte att ge kunskap om de regler som gäller för en modern och effektiv arkivhantering.
Utbildningsbehoven ses kontinuerligt över vid medarbetarsamtalen som genomförs varje år och
sammanställs därefter inför kommande år.

Systematiskt arbete
Systematiskt arbetsmiljöarbete har utförts enligt upprättad handlingsplan.

Framtid och verksamhetsutveckling
Former för samnyttjande av avdelningens funktioner är under ständig utveckling. Förbättringsidéer och genomförda förbättringar dokumenteras för att synliggöras och utveckla en lärande
organisation.
Kompetensförsörjning är en viktig framgångsfaktor för framtiden. Att rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetenser i organisationen är viktigt för att uppnå de satta målen. Att attrahera,
rekrytera och behålla personal samt att utveckla kompetens är ett arbete som behöver
utvecklas.
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Avdelningens funktioner ska arbeta aktivt med omvärldsbevakning för att erhålla kunskap om
den utveckling som sker i samhället och som påverkar organisationens processer. Detta ska ske
systematiskt genom exempelvis fysiska möten, branschspecifika konferenser, litteratur mm.
För att främja kunskapsutbyte, utveckling och samarbete både inom förbundet, lokalt, regionalt
samt nationellt och internationellt är samverkande nätverk en viktig del. Avdelningen ska aktivt
medverka till att sådana nätverk skapas.
Som ett stöd för att utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten kommer avdelningen
att systematiskt arbeta med kvalitet samt bidra till att utveckla och efterfölja de kvalitetssystem
som finns.
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Avdelning Produktion
Avdelningen ska svara för
Ett övergripande driftansvar samt att leda, utveckla och samordna verksamheternas
processer utifrån ett helhetsperspektiv.

Verksamhetsredovisning
Produktionsavdelningen verkar för att tilldelade resurser används så effektivt som möjligt och
används inom flera verksamheter. Arbete med att underlätta och stimulera samarbetet mellan
processerna är en naturlig del av det dagliga arbetet.
Avdelningen omfattar sju processer: Gata/Trafik, Park/Skog, Idrott, Lokalvård, Återvinning, VAledningsnät och VA-anläggning. Inom varje process ansvarar kvalitetsledaren för långsiktig planering, drift, underhåll och utveckling samt investeringsåtgärder inom respektive verksamhetsområde. Kvalitetsledaren upprättar även budget för respektive process samt ansvarar för uppföljning, såväl ekonomisk som kvalitetsmässig.
Verksamheten sköts i enlighet med funktionsbeskrivningar inom de skattefinansierade verksamheterna och mot uppsatta mål. Detta görs inom ramen för tilldelade resurser. Stort fokus har
lagts på samarbetet i och mellan de olika processerna och att hitta samverkan som leder till ökad
effektivitet.
Under pågående resurskartläggning har indikatorer på att avdelningen inom vissa områden är
underbemannad framkommit, samtidigt som maskinella resurser inte utnyttjas i tillräckligt hög
grad.
Under året har samarbetet mellan processerna ökat vilket främst kommer i utryck i samarbetet
mellan arbetsledarna. Maskin- och fordonsresurserna har nyttjats i högre grad mellan processerna, dock saknas relevanta nyckeltal för att mäta detta. Under kommande år ska därför avdelningen tillsammans med ekonomer och kvalitetsledare arbeta för att ta fram tillämpliga nyckeltal.
En övergripande årsplanering för hela avdelningen har gemensamt tagits fram.
Rutin för samverkan mellan planerings- och produktionsavdelningen finns och används till viss
del. Samarbetet kan och bör utvecklas för att avsikten med organisationsformen ska få full
effekt.
Praktikenheten bidrar till kommunernas AME-verksamheter och utför driftåtgärder som ej ryms
inom ramen och syftar till att bl a säkerställa rekryteringsbehovet inom kommunalteknisk sektor. Inom praktikenheten har under året 106 personer varit sysselsatt, varav sex st från yrkeshögskolor och en från universitet. Några områden som enheten arbetat med är i Lindesberg
gräsklippning, snöskottning och bekämpning av jätteloka, i Nora klottersanering och bekämpning av jätteloka och i Hällefors renovering av informationstavlor. Enheten har gjort stora
insatser i nedskräpningsärenden och även stora sly- och siktröjningsinsatser.

Personal
Antalet visstidsanställda inom Produktionsavdelning var vid årsskiftet 156 personer. Under året
har 12 st avslutat sina anställningar och 14 har tillsvidareanställts.
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Åtgärderna i syfte att förebygga ohälsa till följd av för hög arbetsbelastning för arbetsledarna har
fortsatt. Ytterligare analyser har genomförts och handlingsplaner för det fortsatta arbetet är
upprättade.

Kompetensförsörjning
Att rekrytera och behålla personal är en utmaning i tider av högkonjunktur och stor efterfrågan
av personal inom verksamhetsområdena, både på tjänstemannasidan och inom kommunals
avtalsområde.
Genomförda utbildningar under 2017:
 Asbest för rörläggare
 Arbete på väg (APV)
 Bas-P/Bas-U ⨵
 Golvvård
 Heta arbeten
 Hjärt- och lungräddning (HLR)
 Kemiska arbetsmiljörisker
 Hygien VA ledningsnät
 Motorsåg
 Skötsel av elanläggningar
 Travers inkl Säkra lyft
 Vattenprovtagning
 Våga vara chef
⨵ Byggarbetsmiljö planering och utförande.
Syftet med utbildningarna har varit att säkerställa att personalen har rätt kompetens utifrån
både arbetsmiljö och lagkrav. Utbildningarna är även ett led i de kompetensutvecklingsplaner
som upprättas i samband med medarbetarsamtalen.
Arbetet med praktikplatser för arbetssökande har fortsatt att utvecklas och fördjupas samtidigt
som samarbetet med eftergymnasiala och yrkesinriktade skolor har utvecklas ytterligare för att
säkerställa framtida kompetensförsörjning.

Systematiskt arbete
Arbetsmiljöarbetet är ständigt i fokus. Mycket arbete har lagts ner på att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet. En analys av arbetsledarnas kompetensbehov inom området har genomförts och resultatet har lagts in kompetens- och utbildningsplanen.
Skyddsronder och brandskyddskontroller samt tillbud och avvikelser följs upp på respektive
APT. Större händelser av övergripande karaktär lyfts i hela arbetsledargruppen.

Framtid och verksamhetsutveckling
Arbetet med utveckling och effektivisering genom samarbete och samverkan mellan de olika
processerna ska fortsätta. Samarbetet med planeringsavdelningen måste också utvecklas så att
förutsättningarna för att målet ökad samverkan ska uppnås.
Inom processerna VA och Gata/Trafik planeras för samverkan avseende personal genom gemensamma arbetslag för anläggningsarbete. För att öka kostnadseffektiviteten planeras för fler
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timmar på egna maskinresurser, en åtgärd är att transporter inom VA och Gata/Trafik
samordnas i större utsträckning.
Inom process Lokalvård fortsätter arbetet med att införa kemikaliefri städning eftersom
resultaten från de områden där det införts har varit positiva. Ambitionsnivån är att kvalitetskontroller ska genomföras på alla städobjekt.
Kommande år finns ett stort rekryteringsbehov, dels beroende på normal rörlighet på
arbetsmarknaden och dels på åldersstrukturen inom avdelningen. Detta kommer att ställa stora
krav på avdelningen och den målsättning som finns att vara en attraktiv arbetsgivare.
Kompetensförsörjning är en viktig framgångsfaktor för framtiden. Att rekrytera, behålla och
utveckla rätt kompetenser i organisationen är viktigt för att uppnå satta mål. Att attrahera,
rekrytera och behålla personal samt att utveckla kompetens är ett arbete som behöver
utvecklas.
Avdelningen ska aktivt arbeta med omvärldsbevakning för att erhålla kunskap om den utveckling som sker i samhället som påverkar organisationens processer. Detta ska ske löpande genom
exempelvis fysiska möten, branschspecifika konferenser.
För att främja kunskapsutbyte, utveckling och samarbete både inom Samhällsbyggnad Bergslagen, lokalt, regionalt och nationellt är samverkande nätverk en viktig del. Detta är dock ett
utvecklingsområde och ett arbete för kommande år.
En prioriteringslista med förslag avseende förbundets investeringar inom de olika processerna
för de kommande åren har arbetats fram.
Behovet är fortfarande stort av att förnya och byta ut den egna maskin- och fordonsparken.
Arbetet med att skapa en gemensam fordonsförvaltning pågår och planeras vara införd under
2018. I projektet ingår även att ta fram system för energieffektivisering och minskad miljöpåverkan från fordonen. Avdelningen arbetar även på att öka maskintiden i den egna maskinparken.
Pågående analys av olika driftformer och resursutnyttjande ska slutföras och bilda underlag för
framtida planering av verksamheten.
Som ett stöd för att utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten ska avdelningen
fortsätta det systematiska arbetet med kvalitet samt bidra till att utveckla och efterfölja de
kvalitetssystem som finns.
Avdelningen ska även fortsätta ta del av den fysiska planeringen och genomföra projekt
tillsammans med planeringsavdelningen.
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Process Gata/Trafik
Processen ska svara för
Skötsel av allmän platsmark på såväl gator som torg.
Vägbelysning på det kommunala vägnätet, befintlig belysning på det enskilda vägnätet
samt viss belysning på det statliga vägnätet.
Utförande av yttre skötsel och markarbeten åt andra processer, medlemskommuner och
övriga uppdragsgivare.
Trafikfrågor.

Verksamhetsredovisning
Kommun
Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Totalt
Varav interna

Bokslut 2017
Intäkt Kostnad Resultat
7 245
7 245
0
11 990
11 933
58
36 113
36 568
-456
7 742
7 924
-182
12 746
12 708
38
75 836
76 377
-542
27 916
31 085

Budget 2017
Intäkt Kostnad Resultat
7 358
7 358
0
8 354
8 354
0
19 178
19 178
0
5 426
5 426
0
7 321
7 321
0
47 637
47 637
0

Bokslut 2016
Intäkt Kostnad Resultat
6 090
6 090
0
10 396
10 135
261
34 113
34 320
-207
9 412
9 385
27
10 778
10 429
349
70 789
70 359
430
22 391
27 576

Generellt: Differensen Budget-Bokslut beror på interna transaktioner av beläggningskostnader och
intäkter.
Hällefors: Verksamheten utfördes i stort sett enligt budget.
Lindesberg: Förbundet har fått fakturor från Linde Energi på fjärrvärmeförbrukning gällande hösten
2016 och helåret 2017 avseende uppvärmning av resecentrum i Lindesberg. Kostnaden fanns inte med i
driftbidraget utan regleras i bokslutet.
Ljusnarsberg: Avvikelsen beror på högre kostnader än budgeterat för vinterväghållning.
Nora: Verksamheten utfördes i stort enligt budget.

Gata/Trafik
Process Gata/Trafik ansvarar för 40 mil körbanor och 52 broar samt ca 16 000 belysningspunkter.
Vid årsskiftet tillkom verksamhetsområde Trafik med en trafikingenjör genom verksamhetsövergång från Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Trafikingenjörens uppgifter är bl a Godkännande av trafikanordningsplaner (TA-planer), Ptillstånd för funktionshindrade, Lokala trafikföreskrifter (LTF), Trafikutredningar och Dispenstransporter. Under året har bl a inventering av LTF i samtliga kommer genomförts, Trafikplan
och P-utredning i Lindesberg och Nora kommuner pågår, förslag till nya taxor för P-anmärkningar och fordonsflytt. Har även medverkat vid framtagande av YH-utbildning inom trafikteknik.
Insatserna under våren för halkbekämpning var stora och medförde att sandupptagningen tog
lång tid. Under årets sista månader var det ett flertal tillfällen med halkbekämpning.
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Belysningsentreprenör för drift, underhåll och byggnation kommer efter upphandling att vara
samma som tidigare.
Ramavtal har upphandlats för brounderhåll och mindre brorenoveringar. Parkeringsövervakning är sedan sommaren upphandlad.
Verksamheten har köpt in två informationstavlor, en vardera till Nora resp Lindesbergs
kommuner. Tavlorna upplyser trafikanterna hur fort de kör samt registrerar hastighet och
klockslag för statistik.
Under hösten arbetade gatuprocessen med att ta fram material till upphandling avseende sandupptagning och underhållssopning.
Under våren och hösten genomfördes grusning och hyvling av vägar i Hällefors, Grythyttan,
Rockhammar, Ramsberg, Guldsmedshyttan, Storå, Frövi och Vedevåg.
Användandet av traditionell saltning för dammbindning på grusvägar medför lägre kostnader
för underhåll av grusvägar.
Bryggeriområdet i Nora har fått en asfalterad parkering samt upprustning av in- och utfart till
området.
Arbetena för en ny ställplats för husbilar med tillhörande servicebyggnad i Nora har under
hösten påbörjats och färdigställs under våren 2018.
Med anledning av den nya gc-bron över järnvägen på Finnbergsvägen i Hällefors påbörjades
under hösten trafiksäkerhetsåtgärder som kommer att färdigställas under våren 2018.
I Bångbro har en ny bussangöringsplats byggts.
Under året har Bergslagsvägen i Lindesberg byggts om med en ny gång- och cykelväg.
Basvägen i Hällefors byggdes om med en gång- och cykelvägen som är upphöjd för ökad säkerhet för oskyddade trafikanter.
Prästbron i Lindesberg som går över Bottenån har under hösten renoverats med bland annat en
ny kantbalk. I samband med de arbetena byggdes även trafikljusen om.
En ny väg har byggts från Torphyttevägen och in till Lindesby i Lindesberg. Där möts två vändplaner, en söderifrån och nu den nya norrifrån och passage mellan dem får ej ske av motorfordon. Anledningen är att det mellan vändplanerna har byggts en passage för salamandrar
enligt detaljplanen.
Ombyggnation av gatljusanläggningar har under året utförts bland annat i Bredsjö i Hällefors
kommun, Logebacken och Gruvfogdegatan i Kopparberg och Örebrovägen i Lindesberg. Totalt i
kommunerna är det cirka 400 armaturer som under året är utbytta mot nya ledarmaturer.
Kommunerna har avsatt mer resurser för ökning av ljuspunkter till Vinterljus, bland annat grenlindade träd.
Arbetet med detaljprojektering av Kristinavägens dagvattenhantering i centrala Lindesberg har
påbörjats. Bygghandlingar levereras första kvartalet 2018.
I Frövi pågår arbetet med att bygga ny väg, gc-väg och järnvägsbank från vattentornet på N:a
Bangatans förlängning och norrut mot BillerudKorsnäs. Detta kommer i framtiden att vara
matningen till bland annat det nya industriområdet som kommer att växa fram norr om Frövi.
Processen svarar för framtagande av framtida dagvattenhantering, planering av området utifrån
järnvägstrafik och framtagande av bygghandlingar. Områdets yta uppgår till cirka 130 hektar.
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Lindesbergs kommun beviljade under 2016 extra medel för åtgärder av engångskaraktär efter
att kommunen erhållit extra statsbidrag. Dessa åtgärder består bland annat av extra asfaltering
av gator och vägar i Fellingsbro, Storå och Guldsmedshyttan, nya sandupplag med tak eller
komplettering med tak på befintliga och nya gatunamns- och vägskyltar.
Fondering av underhållstillägget för asfalteringsarbeten efter grävande arbeten i kommunala
gator och vägar har under tidigare år ökat i förhållande till vad som har varit förbrukat. Detta
medförde att 2017 års asfalteringsvolym var större än budgeterat.
Beläggningsfonder, garantifonder, per kommun:

Kommun
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora

(kr)

IB 2017
2 646 233
2 973 671
335 001
2 053 040

Förändring
2017
-175 200
-2 242 000
1 657 500
591 200

UB 2017
2 471 033
731 671
1 992 501
2 644 240

Systematiskt arbete
Processen har upprättat översiktliga riskbedömningar för de olika aktiviteterna och överlämnat
dem till produktionsavdelningen.

Framtid och verksamhetsutveckling
Processen upprättar drift- och underhållsplaner för vägar, gator, belysning, skyltar och broar.
Arbetet med inventering och dokumentation av gatljusnäten och de lokala trafikföreskrifterna
fortsätter.
Processen ska aktivt medverka i fysisk planering tillsammans med medlemskommunerna och
Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Verksamhetsmål
Verksamhetsmål
Ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet genom
att motverka felparkeringar.
Trafiksäkerhet. Definiera och långsiktigt
eliminera otrygga gatumiljöer.

Felanmälningar gällande gatubelysning ska för
halv- och helår minskas med 5% jämfört med
motsvarande 2016.
Felanmälningar gällande asfaltsbeläggningar
ska för helår 2017 minskas med 5% jämfört
med 2016.

Utvärdering
Res/Tendens
Trafikövervakningen har effektiviserats.
Översyn av lokala trafikföreskrifter och
vägmärken har genomförts.
Utredning pågår var behov av trafiksäkerhetsåtgärder finns. I samtliga kommuner har gångoch cykelvägnätet byggts ut. Förstärkt gatubelysningen för ökad trygghet. Hastighetssäkrat gång- och cykelpassager. Regelbundna
trafikmätningar.
Antal felanmälningar vid halvåret visade en
minskning med 16% och vid helåret hade antal
felanmälningar minskat med 12% jämfört med
föregående år.
Antalet felanmälan gällande asfaltsbeläggning
har minskat med 31 % jämfört med föregående
års mätning.
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Investeringar
Investeringsprojekt (tkr)
Hällefors kommun
Upprustning gatljusnätet
Broar reinvestering
Tillgänglighetsanpassning
Ombyggnad av gator i samb. VA
Stationsvägen gång- och cykelväg

Budget
2017
5 230
1 880
300
500
2 500
50

Lindesbergs kommun
Reinvestering gatubelysning

10 665
1 000

Prästbron
Tillgänglighetsanpassning
Dagvatten centrala Lbg
Ombyggnad gator i samb. VA

3 500
645
500
2 000

Barriärelement Stafettgatan
Ny parkering Grönbodahemmet

1 000
500

Ny gatuljusautomatik
Sandupplag med tak Stråssa
Sandupplag med tak Fellingsbro
Sandupplag med tak Ramsberg
Sandupplag med tak Vedevåg
Asfalt Strandpromenad Frövi
Skyltar
Näringsliv och Utveckling
Ny väg, Frövi N:a Bangatan
Infrastruktur och VA Lindesby
Julbelysning
Gång- och cykelväg Bergslagsbacken

600
100
100
110
110
400
100
29 600
14 000
3 000
400
1 400

Vändplan Guldsmedshyttan
Bussangöring Björkhagaskolan

8 000
2 800

Ljusnarsbergs kommun
Tillgänglighetsanpassning
Upprustning av gatljusnätet
Ombyggnad med gator i samb. VA

3 425
50
300
2 625

Broåtgärder efter besiktning 2016
Ny gatubelysningsautomatik

150
300

Nora kommum
Ny gatubelysningsautomatik
Bryggeriet infart/utfart
Upprustning broar
Ny gång- och cykelväg Trängkårsv.
Ställplats för husbilar Skojarbacken
Ombyggnad gator o beläggning

8 104
1 000
740
500
700
870
2 000

Tillgänglighetsanpassning

100

Gatuombyggnad i samb med VA

750

Dagvattenhantering efter VA
Lokalgatan Fibbetorp
Klimatklivet

150
294
1 000

Bokslut
Kommentar
2017
3 629
1 733 Samförläggning i Bredsjö. Åtgärder på Kronhagsvägen.
Trädbelysning Hällefors och Grythyttan.
0 Inga åtgärder på grund av avsaknad av resurser.
420 Trafikåtgärder på Finnbergsvägen.
1 413 Byggnation av gång- och cykelväg utefter Basvägen för ökad
trafiksäkerhet. Beläggning våren 2018.
63 Projektering färdigställd.
8 869
1 539 Samförläggning Örebrovägen. Strandpromenaden i Frövi.
Avvikelsen kompenseras av lågt utfall på projekt för ny
gatuljusautomatik.
2 048 Renovering av Prästbron och nya trafikljus. Färdigt.
889 Trottoarer, kantstenar o övergångar i Fellingsbro, Frövi och Storå.
432 Projektering av Kristinavägen inför byggnation.
1 050 Ombyggnad gång- och cykelväg och dagvattenhantering vid
Tivoliplan. Åtgärder på Idrottsvägen Fellingsbro.
1 068 Färdigt. Avvikelse på grund av fler element än beräknat.
679 Färdigt. Avvikelse på grund av förorenat makadam som omhändertogs av Fortum Waste Solutions, (fd Sakab).
59 Åtgärder på Ryavägen. Överskott på projektet används för projekt
reinvestering gatubelysning.
171 Färdigt.
166 Färdigt.
145 Färdigt.
145 Färdigt.
400 Färdigt.
78 Inköp av byggskyltar. Avslutat.
5 600
408 Byggnation påbörjad, ombudgetering begärd.
2 153 Byggnation färdig förutom asfaltering som sker 2018.
305 Grenlindade slingor längs med Kristinavägen.
2 734 Medfinansiering 700 tkr. Avvikelse på grund av större omfattning
än planerat med anslutning till Molinders väg och flytt av brunnar.
0 Skjutet till 2018.
0 Skjutet till 2018.
3 980
0 Sänkning av gångbanekanter i Kopparberg.
27 Gruvfogdegatan.
3 473 Del av: Högfors till Mossgruvan, Kata Dalströms gata, Ställdalsvägen och Skommarvägen. Bidrag med 192 tkrx2 från Trafikverket
vägfond.
0
480 Logebacken.
4 470
439 Samförläggning centrala Nora. Åtgärder i Esstorp.
636 Färdigt.
8 Framtagande av bygghandlingar.
620 Färdigbyggd.
352 Arbete påbörjat, fortsätter 2018.
2 016 Arbete utfört bland annat i Storgatans förlängning, Esstorpsvägen
samt gång-och cykelväg Nora-Gyttorp.
110 Översyn av gångbanor. Säker gångöverfart Tingshusgatan-Bryggeribacken.
179 Projektering av kommande arbeten. Inga större projekt med VA
under 2017.
110 Dagvattenhantering vid Bryggeriet och Rosenhäll.
0 Färdig.
0 Inga beslut om åtgärder fattade.
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Nyckeltal
Grunddata
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Totalt

Befolkning Väglängd (m) Antal belysinkl GC-väg* ningspunkter
7 109
83 620
2 460
23 613
258 655
6 950
4 942
101 145
2 150
10 747
103 960
3 285
46 411
547 380
14 845

* Gång- och cykelväg
Vinterväghållning
Hällefors
Kostn i tkr
Kostn i kr/meter väg
Kostn i kr/invånare
Lindesberg
Kostn i tkr
Kostn i kr/meter väg
Kostn i kr/invånare
Ljusnarsberg
Kostn i tkr
Kostn i kr/meter väg
Kostn i kr/invånare
Nora
Kostn i tkr
Kostn i kr/meter väg
Kostn i kr/invånare
Totalt
Kostn i tkr
Kostn i kr/meter väg
Kostn i kr/invånare

2014

2015

2016

2017

1 608
20
232

2 236
27
318

1 756
21
246

2 175
26
306

4 137
16
178

5 170
21
219

4 928
20
208

6 945
27
294

2 027
20
413

2 250
22
457

2 134
21
426

2 737
27
554

2 054
20
198

2 664
26
254

2 562
25
240

2 527
24
235

9 826
14
162

12 320
18
216

11 380
23
268

14 384
26
310

Gatubelysning
Hällefors
Kostn i tkr
Kostn i kr/belysn.punkt
Kostn i kr/invånare
Lindesberg
Kostn i tkr
Kostn i kr/belysn.punkt
Kostn i kr/invånare
Ljusnarsberg
Kostn i tkr
Kostn i kr/belysn.punkt
Kostn i kr/invånare
Nora
Kostn i tkr
Kostn i kr/belysn.punkt
Kostn i kr/invånare
Totalt
Kostn i tkr
Kostn i kr/belysn.punkt
Kostn i kr/invånare
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2014

2015

216

2017

1 021
421
147

1 499
612
213

1 331
543
186

1 142
464
161

3 133
456
135

3 508
505
149

3 257
469
137

3 159
455
134

1 184
553
241

1 201
559
244

1 094
509
219

1 088
506
220

1 400
429
135

1 818
554
173

1 436
438
135

1 405
428
131

6 738
522
167

8 026
458
148

7 118
541
174

6 794
458
146
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Process Park/Skog
Processen ska svara för
Skötsel av allmän platsmark, tärortnära skog och övriga grönytor samt kommunala
skogar.
Drift och besiktning av lekplatser.
Förvaltning av kommunala reservat och kommunalt naturvårdsarbetet.

Verksamhetsredovisning
Kommun
Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Totalt
Varav interna

Bokslut 2017
Intäkt Kostnad Resultat
2 996
2 996
0
2 201
2 167
34
8 989
8 534
455
1 800
1 619
181
3 330
2 940
390
19 317
18 257
1 060
2 934
14 621

Budget 2017
Intäkt Kostnad Resultat
2 757
2 757
0
2 027
2 027
0
9 667
9 667
0
1 766
1 766
0
3 234
3 234
0
19 451
19 451
0

Bokslut 2016
Intäkt Kostnad Resultat
2 068
2 068
0
2 892
3 024
-132
6 122
6 600
-478
1 700
1 509
191
3 979
3 981
-2
16 761
17 182
-421
2 279
12 492

Hällefors: Mer verksamhet än budgeterat utfördes under året av egen personal. Detta vägs upp av högre
stöd från Arbetsförmedlingen samt av lägre kostnader för entreprenörer.
Lindesberg: Året inleddes med ett prognosticerat underskott baserat på tidigare års utfall. Under året har
en handlingsplan upprättats och efterlevts vilket fått verksamhetens resultat inom ramarna. Tillkommande uppdrag med bland annat bryggupptagning har påverkat resultatet positivt.
Parkverksamheten hänger i mångt och mycket ihop med idrottsverksamheten med gemensam personal.
Eftersom det är samma personal förklarar det även en del av överskottet.
Ljusnarsberg: Ambitionen var att genomföra tätortsnära röjningar, men åtgärden utfördes inte.
Nora: Avvikelsen beror på att verksamheten saknat en parkarbetare sedan mitten av året, och ingen
rekrytering gjordes.

Park/Skog
Vid årsskiftet tillkom verksamhetsområde naturvård med en kommunekologtjänst till Samhällsbyggnadsförbundet. Därmed finns nu den kommunala kompetensen för grönytor och naturvård
samlat i processen Park/Skog. Verksamheten är därmed en viktig kommunal aktör för att bevaka och utveckla allmänna intressen gällande allmän plats och naturvård för medlemskommunerna, har även en viktig roll i planläggning och ärendehantering enligt Plan- och bygglagen (PBL)
och Miljöbalken.
Under 2017 har trädärenden varit i fortsatt fokus. Ärenden har kontinuerligt åtgärdats efter
anmälan.
En ny skogsbruksplan presenterades i slutet av året med förslag till gallrings- och röjningsåtgärder för 2018. Även ny upphandlad skogsvårdstjänst blev klar.
I Hällefors påbörjades försköningen av infarten vid riksväg 63 med planteringar på första delsträckan. De närmaste åren kommer en trädrad med fin blomning och vacker höstfärg växa fram
och en häck kommer att skärma av intilliggande villor. Gångvägen till busshållplatsen har försetts med belysning vilket skapar en öppen och välkomnande karaktär.
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Bekämpning av jätteloka fortsätter enligt handlingsplanen. Där bekämpning har utförts har antalet jätteloka minskat betydligt med undantag för Stråssa där ljusinsläppet har resulterat i ett
stort antal fröplantor som krävde kemisk bekämpning. Fröbanken kommer dock att minska
kraftigt efter de utförda åtgärderna.
Nya lekplatser har byggts vid:
- Strandparken i Frövi
- Ängeby i Fellingsbro
- Dalsbrogatan i Bångbro
Verksamheten deltog under året aktivt i planprocesser som översiktlig planering, grönplaner
och detaljplaner, bygglovsärenden samt flera arbetsgrupper, t.ex. Flugparken i Lindesberg och
centrumgruppen i Hällefors, tillsammans med respektive medlemskommun och Samhällsbyggnadsförvaltningen.
I Lindesberg har verksamheten röjt bort gamla bryggor på uppdrag av kommunen.
Praktikenheten har i Nora, Hällefors och Lindesbergs kommuner genomfört insatser som höjt
skötselstandard och underhåll som inte rymts inom ordinarie verksamhet, bl. a. röjningar och
skötsel av lekplatser. I Frövi har en rastplats med tak anlagts vid strandpromenaden med utsikt
över Väringen, Hinseberg och tornet på Kaninholmen. Praktikenheten har även utfört enkäter i
samtliga medlemskommuner i centrala parker och på torg angående nöjdheten av dessa. Resultaten visar att merparten är nöjda med de centrala parkernas och torgens kvalitet.
Skogsfonder i Ljusnarsberg och Nora:

Kommun (kr)
Ljusnarsberg
Nora

2017
284 877
553 074

Systematiskt arbete
Sker fortlöpande enligt upprättade handlingsplaner.
Noterade fel på lekplatser planeras att åtgärdas samlat under vintern och våren 2018.

Framtid och verksamhetsutveckling
Upprättandet av skötselplaner för gräsvård fortsätter och revideringar av kartmaterial sker
löpande.
Rutiner för hantering av trädärenden ska arbetas om och åtgärdsplaneringen förenklas.
Processen ska vara delaktig i utveckling av dagvattenfrågor.
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Verksamhetsmål
Verksamhetsmål
Utvärdering
Korta ner svarstiden för samtliga trädärenden i Inte mätbart i felanmälanssystemet.
felanmälningssystemet med svar inom 14 dagar.
Dialog med kommunerna om prioriteringar i
driften utifrån funktionsbeskrivning, kartunderlag och driftbudget ska förbättras.
Minska förbrukningen av fossila bränslen i av
verksamheten i av verksamheten använda
maskiner och redskap.
Förbättra upplevelserna av parkmiljöer
avseende renhållning.
Utöka naturvårdande skötsel i värdefulla
biotoper.

Res/Tendens

Ej utfört.

För att minska användningen av fossilt bränsle
har inköp av batteridrivna handredskap
prioriterats i möjligaste mån.
Upplevelsen av nedskräpningsgraden har ökat.
År 2017 var 16% missnöjda med städningen
jämfört med 11% föregående år.
Påbörjades under slutet av året.

Utföra två utökade skötselinsatser/lekplats och Ej utfört.
år för att höja funktionsduglighet och
upplevelse av lekplatsen.

Investeringar
Investeringsprojekt (tkr)
Hällefors kommun
Parkinvesteringar enligt plan
Lekplatser enligt plan
Lindesbergs kommun
Lekplats Frövi
Reinvestering lekplatser

Budget
2017
300
250
50
1 418
315
1 103

Ljusnarsbergs kommun
Parkutrustning

357
200

Allmänna lekplatser

157

Nora kommun
Strandskoning m Trängbo-Häggen
Parkutrustning, nyplantering

620
400
170

Lekplats proj/reinvest
Övrigt
Hagbydammen

50
500
500

Bokslut
Kommentar
2017
255
255 26 rönnar och 220 häggmisplar (häck) planterade längs RV63.
0 Inga projektering utförd.
579
394 Färdigställd lekplats vid Näsbygatan (Frövi strandpark).
185 Färdigställd lekplats i Fellingsbro. Resterande budget ombudgeteras till generationsparken som byggs 2018.
84
84 Avspärrningselement placerade vid Malmtorget. Resterande
budget begärs ombudgetering till lekplats vid Malmtorget.
0 Inget utfört under året utan budgetmedlen önskas ombudgeteras
till lekplats vid Malmtorget.
1
1 Tillstånd för vattenverksamhet beviljat av Länsstyrelsen.
Plantering av perenner vid torget, inköp av urnor till Glasstorget.
Kajsäkra papperskorgar inköpta. Soffa till Maria Lang-parken.
0 Ingen projektering utförd.
339
339 Arbete med samrådsunderlag genomfört.
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Nyckeltal
Parkunderhåll
Hällefors
Kostn i tkr
Kostn i kr/invånare
Lindesberg
Kostn i tkr
Kostn i kr/invånare
Ljusnarsberg
Kostn i tkr
Kostn i kr/invånare
Nora
Kostn i tkr
Kostn i kr/invånare
Totalt
Kostn i tkr
Kostn i kr/invånare

2014

2015

2016

2017

1 456
210

1 298
185

1 951
273

2 105
274

5 195
223

5 330
226

6 598
278

8 469
359

790
161

1 118
227

1 492
298

1 561
316

2 106
203

1 641
156

2 891
271

2 849
265

9 547
210

9 387
204

12 932
278

14 984
323
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Process Idrott
Processen ska svara för
Skötsel, drift och underhåll av idrotts- och fritidsanläggningar.

Verksamhetsredovisning
Kommun
Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Totalt
Varav interna

Bokslut 2017
Intäkt Kostnad Resultat
2 108
2 108
0
240
267
-27
11 055
11 231
-176
577
563
14
1 452
1 470
-18
15 432
15 640
-208
2 108
9 489

Budget 2017
Intäkt Kostnad Resultat
2 032
2 032
0
240
240
0
10 562
10 562
0
563
563
0
1 452
1 452
0
14 849
14 849
0

Bokslut 2016
Intäkt Kostnad Resultat
2 070
2 070
0
214
245
-30
11 168
11 244
-76
582
577
5
1 211
1 029
183
15 245
15 164
82
2 065
8 431

Hällefors: Högre kostnader på grund av fler badprover. På grund av nya regler ska vattenprover tas på
platser där det badas frekvent vilket innebär fler badplatser än de som sköts som kommunala badplatser.
Lindesberg: Idrottsverksamheten hänger i mångt och mycket ihop med parkverksamheten med gemensam personal. Underskottet för Idrott beror på att fler personaltimmar än budgeterat utförts på idrottsanläggningarna.
Ljusnarsberg: Verksamheten utfördes enligt budget.
Nora: Avvikelsen beror på att det uppstod problem med dränering på fotbollsplanerna vid Norvalla och
Gyttorp vilket krävde åtgärder som inte fanns budgeterade.

Idrottsanläggningar
I de fyra medlemskommunerna finns 35 idrotts- och fritidsanläggningar som processen sköter,
bl a gräs- och grusbollplaner, ishallar, badplatser, elljusspår och idrotts- och fritidsanläggningar
övrigt.
FALAB (Fastigheter i Linde AB) har övertagit ägandet av Lindehov från Lindlövens IF och
kommunen, Samhällsbyggnadsförbundet sköter driften samt mindre underhåll av ishallen.
Den nya iskylanläggningen som har installerats vid Fellingsbros ishall togs i drift i mitten av
januari och invigdes den fjärde februari av kommunalråd Irja Gustavsson med skridskoåkning
av barn och kommunalråd samt korvgrillning.
På det tempererade badet i Fellingsbro har under våren en bassängtäckningsduk monterats,
duken dras över på natten för att spara energi.
Ett utegym har byggts på Idrottsparken i Fellingsbro i anslutning till elljusspåret och många har
passat på att styrketräna.
I Fellingsbro har det byggts en spontanidrottsplats. Där finns möjlighet att spela fotboll, bandy
eller basket på dygnets alla tider.
Även i Guldsmedshyttan, i Herrgårdsparken, har en spontanidrottsplats för ungdomar färdigställts med konstgräs för att spela fotboll, basket, innebandy etc samt Parkourställningar* med
fallskydd och konstgräs även på denna yta.
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*) Parkour går ut på att träna kroppen till att på ett smidigt, kontrollerat och säkert sätt forcera olika hinder, att ta sig
från punkt A till B på smidigast och mest kreativa sätt.

De två robotgräsklipparna som inköptes för att klippa fotbollsplanen på Råssvallen i Guldsmedshyttan räckte inte till för att klippa hela fotbollsytan under dagtid. Robotklipparna kommer att
flyttas till ungdomsplanen som har mindre yta att klippa.
Vid ishallen i Guldsmedshyttan har den gamla luftavfuktaren bytts ut mot en ny som är mera
ekonomisk. Den drar mindre energi samt avfuktar luften effektivare. Har även installerats ett
driftlarm som är kopplat till kylanläggningen och skickar SMS-meddelade till personal på
ishallen om kylmaskinerna stannar.
I Vedevåg har belysningen runt idrottsplatsen bytts ut. Även styrningen av elljusspåret och
belysningen runt fotbollsplanen och ishockeyplanen har bytts.
Under våren projekterades en konstgräsplan till Fröjevi i Frövi. På upphandlingen inkom endast
ett anbud som dessutom var avsevärt högre än projektets budget. Efter översyn av underlaget
gick ny upphandling ut i november.
På Prästryggens camping i Frövi har ett par föreningar tagit över driften av campingen och
kiosken. En altan för uteservering till kiosken har byggts. Vid servicebyggnaden har en handikapptoalett byggts som underlättar för funktionshindrade och rullstolsburna.
I Nora har Nora/Pershyttan BK tagit över som entreprenör för drifter av alla fotbollsplaner i
Nora. Vid Norvalla har investering av nya fotbollsmål skett. Under hösten påbörjades arbetet
med att bygga om och dränera om fotbollsplanen och friidrottsbanan vid Norvalla IP. Arbetet
beräknas vara klart under våren 2018.
Vid strandpromenaden i Nora har bryggorna vid småbåtshamnen byggts om och nya båtbommar har monterats som markerar varje båtplats.
I Kopparberg har Djäkens badpaviljong fått ny takbeläggning. Vid Bergslagsvallen i Ställdalen
har ventilationen byggts om för att klara kraven för en OVK-besiktning (Obligatorisk
ventilationskontroll).

Systematiskt arbete
Sker fortlöpande enligt upprättade handlingsplaner.
Uppföljning av brandskyddskontroller fortsätter och arbetet med riskanalyser pågår ständigt.

Framtid och verksamhetsutveckling
Framtida utveckling är att hitta nya energibesparande åtgärder samt undersöka framtida driftformer i den takt som kommunerna kan investera.
Verksamheten ska tillsammans med de andra verksamheterna inom Samhällsbyggnadsförbundet, kommunerna och Samhällsbyggnadsförvaltningen hitta samordningsvinster för att
möjliggöra effektiviseringar.
Förslag på en femårig underhålls- och investeringsplan ska ligga till grund för att skapa en långsiktig planering.
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Verksamhetsmål
Verksamhetsmål
Föreningsnöjdheten ska vara högre än 2016.

Utvärdering
Går ej att mäta på grund av för få svar.

Res/Tendens

Elförbrukningen ska minska med 2% per
genomfört objekt genom alternativa lösningar
jämfört med 2016.

Ett genomfört objekt, installation av bergvärme på Fellingsbro IP. Elförbrukningen har
minskat med 36%.

Investeringar
Investeringsprojekt (tkr)
Hällefors kommun
Badplatser enligt plan

Budget
2017
50
50

Lindesbergs kommun
Spontanidrott Fellingsbro
Konstgräsplan Frövi

8 400
900
2 000

Nytt kylmaskineri Bernehov
Spontanidrott Guldsmedshyttan
Fritidsbyn nya bollplaner

2 700
900
700

Spontanidrott Lindesberg
Luftavfuktare Råsshallen

1 000
200

Ljusnarsbergs kommun
Badplatser

310
60

Bergslagsvallen, ny ventilation

250

Nora kommun

435

Dränering och grus löparbana Norvalla
Projektering Fotbollsplaner
Småbåtshamn, nya bryggor
Nya 11-mannamål Gyttorps IP

70
174
166
25

Bokslut
2017

Kommentar
0
0 Inget behov av åtgärder under året.

5 141
870 Färdigt.
333 Ny upphandling av byggnation under årets sista månder.
Byggnation påbörjas 2018. Ombudgetering begärd.
2 336 Färdigt. Projektet blev billigare än beräknat.
1 048 Färdigt.
316 Byggnation av ny 9-mannaplan pågår. Färdigställs under
våren 2018.
0 Byggs tillsammans med projekt på Björkhagaskolan under 2018.
238 Färdigt.
92
26 Omläggning av tak på omklädningsrum vid Djäkens badplats.
Färdigt.
66 Ventilationsarbete för att få godkända OVK-värden. Färdigt.
523
338 Nytt material och dränering. Byggnation pågår, klart under våren.
Avvikelsen beror på utökat omfattning, budgetmedel finns.
0 Inga åtgärder planerade. Ombudgeterat till omdränering Norvalla.
155 Färdigt.
30 Färdigt.
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Process Lokalvård
Processen ska svara för
Lokalvård i lokaler som medlemskommunerna äger eller hyr.
Att lokalvård sker utifrån ett miljöanpassat synsätt så att en trivsam innemiljö uppnås för
alla som vistas i lokalerna.
Aktivt medverka för ökad materialåtervinning.

Verksamhetsredovisning
Kommun
Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Totalt
Varav interna

Bokslut 2017
Intäkt Kostnad Resultat
2 899
2 899
0
6 593
6 927
-333
22 571
24 346
-1 775
3 271
3 497
-226
8 756
8 506
250
44 090
46 175
-2 085
3 720
4 978

Budget 2017
Intäkt Kostnad Resultat
2 686
2 686
0
6 371
6 371
0
22 278
22 278
0
3 424
3 424
0
8 366
8 366
0
43 125
43 125
0

Bokslut 2016
Intäkt Kostnad Resultat
2 664
2 664
0
5 796
5 966
-170
21 074
21 619
-545
3 377
3 415
-38
8 237
8 171
66
41 149
41 836
-687
3 362
4 599

Hällefors: Underskottet förklaras av högre kostnader än budgeterat för vikarier.
Lindesberg: Av underskottet förklaras 650 tkr av utökningar av de ytor förbundet städar åt kommunen.
Förbundet ombads att inte fakturera detta utan istället låta den högre kostnaden regleras i bokslutet. Resterande del av underskottet beror på högre kostnader för städverksamheten där kostnader för vikarier är
avsevärt mycket högre än budgeterat. Det beror på hög sjukfrånvaro och vård av barn hos de anställda
inom lokalvården. Samtidigt är det i många fall nödvändigt med vikarie från första dagen för att leva upp
till de krav som ställs för städning av exempelvis förskolor. En handlingsplan har upprättats för att underskottet inte ska återkomma under 2018.
Ljusnarsberg: Underskottet beror på verksamhetsförändringar under året som inkom med för kort
varsel.
Nora: Överskottet beror på utökade verksamheter som regleras i bokslutet.

Lokalvård
Process Lokalvård ansvarar för att utföra lokalvård i lokaler där kommunerna bedriver verksamhet. Det är drygt 200 objekt - 120 000 kvm/dag städas, till exempel skolor, förskolor,
äldreboenden, bibliotek, idrottsanläggningar, och kommunala kontorslokaler. Verksamheten
arbetar miljömedvetet och strävar efter att skapa en trivsam innemiljö för alla som vistas i
lokalerna.
Målsättningen är att kontinuerligt utveckla städmetoder till att vara så miljövänliga och kostnadseffektiva som möjligt med bibehållen kvalitet.
Arbetet med att introducera kemikaliefri städning genom att använda avjoniserat vatten, samt
microfiberdukar och -moppar fortsätter. Dessa kan också användas utan kemikalier och är
miljömärkta. Tillverkning, från utveckling till färdig produkt, sker med minimal miljöpåverkan,
vilket är verksamhetens strävan. Kontroller har gjorts efter rengöring med gott resultat. En utvärdering avseende kemikaliekostnader kommer att genomföras efter årets slut, för att se hur
mycket dessa har sjunkit. Även alternativ för framställning av avjoniserat vatten ska undersökas.
Många nya städobjekt har tillkommit och lagts in i det digitala städprogrammet och samtidigt
fortsätter arbetet med att läsa in de befintliga städobjekten. För att jämföra olika objekt och
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kostnadseffektivitet, kommer arbetet med nyckeltal, avverkningsgrad och kostnader att
påbörjas.
I den tillbyggda och allergianpassade delen i Ramshyttans skolas fortsätter anpassningarna för
att möta elevens behov. Lokalvårdspersonalen har utbildats i allergistädning. Städmätningar har
gjorts som visade ett gott resultat.
Den under 2016 bildade workshopgruppen i Lindesberg med lärare, rektorer, arkitekter, kostpersonal och personal från lokalvården har regelbundet träffats under året för att planera och
komma med idéer, synpunkter och önskemål vid ett nytt skolbygge samt en skolutbyggnad. Det
är värdefullt att städverksamheten deltar i arbetsgruppen. Ritningar och planering är färdig och
uträkning av städtider och kostnader är gjord. Tillbyggnaden av Björkhagaskolan påbörjades
under hösten.
Samarbetet med nätverksgruppen i Karlskoga-Degerfors har fortsatt. ”Att mäta kvalitet”, vad
som är viktigt för kunden att mäta och vad som ger mervärde, är ämnen som har diskuterats.
Gruppen har bl a diskuterat olika sätt att mäta kvalitet samt jämförelser gällande avverkningsgrad, kostnad och kundnöjdhet.
Tre golvutbildningar genomfördes under året. Utbildningar som stärker lokalvårdarna i deras
arbete och ökar arbetets status.
Hällefors kommun har beslutat om återtagande av lokalvården. Förbundet har tagit fram en
konsekvensanalys.

Systematiskt arbete
Som en del av det systematiska arbetet med arbetsmiljö, miljö, kvalitet och säkerhet görs kontinuerligt en kartläggning för att upptäcka om fysiska eller psykiska arbetsmiljöproblem finns ute
på arbetsplatserna. Upptäcks brister tas en handlingsplan fram. I samband med servicesamtalen
läggs stor vikt vid att lokalvårdarna ska få vara delaktiga i verksamheternas skyddsronder.
Material för att systematiskt introducera nya vikarier och praktikanter har tagits fram som
underlättar för både den som introducerar och den nyanställde.
Kvalitetskontroller utförs kontinuerligt och protokollförs, samt åtgärdas vid brister. Resultatet
för 2017 visar att av 95 kontrollerade objekt var 87 % godkända.

Framtid och framtidsutveckling
Kemikaliefri städning ska användas inom flera verksamheter. Detta ligger i linje med strävan att
använda miljövänliga produkter och arbeta så miljövänligt som möjligt.
Strävan fortsätter mot att använda fler maskiner i det dagliga arbetet vilket ger positiva effekter
både på arbetsmiljön och på städkvaliten.
Verksamheten arbetar vidare med servicesamtalen. Dialog och kommunikation med kunderna
är viktigt för att snabbt åtgärda eventuella brister. Kvaliten ska vara i fokus. En förenklad mall
för servicesamtal har tagits fram, med förhoppning att bl a få fler svar från de verksamheter där
personligt möte inte sker.
Aktiv omvärldsbevakning fortsätter för att hitta nya hjälpmedel, maskiner och metoder för att
underlätta och effektivisera arbetet.
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Verksamhetsmål
Verksamhetsmål
Nöjd kundindex (NKI) ska vara i samma nivå
eller bättre än 2016.

Utvärdering
Res/Tendens
Svarfrekvensen var 40% (73 av 181
verksamheter). Av dessa var NKI 79%, mot satt
riktvärde 70%. Finns ingen jämförelse med
föregående år.
Minska kemikalieanvändningen genom att
Antalet städobjekt med kemikaliefri lokalvård
utöka objekt där kemikaliefri lokalvård utförs. har under året utökats, från fyra till tio objekt.
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Process Återvinning
Processen ska svara för
Insamling och omhändertagande av hushållsavfall och slam från enskilda brunnar.
Drift av återvinningscentraler.
Miljöarbete avseende avfallsverksamhet.
Avfallsinformation till allmänhet, abonnenter, skolor m fl.
Planering inför framtida krav och tjänster inom avfallsområdet.
Sluttäckning och efterbehandling av gamla deponier.

Verksamhetsredovisning
Kommun
Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Totalt
Varav interna

Bokslut 2017
Intäkt Kostnad Resultat
9 142
9 142
0
9 269
9 771
-502
24 215
21 516
2 699
7 622
6 890
732
10 283
9 767
516
60 529
57 086
3 444
10 028
16 076

Budget 2017
Intäkt Kostnad Resultat
9 031
9 031
0
8 875
8 875
0
21 935
21 935
0
7 720
7 720
0
9 800
9 800
0
57 361
57 361
0

Bokslut 2016
Intäkt Kostnad Resultat
8 491
8 491
0
9 360
8 567
793
23 463
22 741
722
8 282
8 013
269
10 833
10 884
-51
60 430
58 695
1 733
9 403
17 612

Hällefors: Intäktssidan visar överskott med 400 tkr, beroende på högre konsumtionsavgifter, främst ökad
hämtningsfrekvens och extraavgifter tex ansökan om uppehåll, samt högre skrotförsäljning pga högt
världsmarknadspris. Kostnadssidan visar ett underskott på 900 tkr beroende på färdigställandet av
personalbyggnad på Återvinningscentralen, som till viss del vägs upp av lägre entreprenadkostnader pga
att ingen större indexuppräkning skedde avseende entreprenader.
Lindesberg: Intäktssidan visar ett överskott med 2 280 tkr till största delen hänförligt till högre konsumtionsintäkter beroende på omval till större kärl, ökad hämtningsfrekvens och extraavgifter, samt högre
skrotförsäljning pga högt världsmarknadspris. Kostnadssidan visar ett överskott på 400 tkr främst
beroende på lägre entreprenadkostnader pga att ingen större indexuppräkninng skedde avseende
entreprenader.
Ljusnarsberg: Intäktssidan visar ett underskott med 100 tkr beroende på lägre konsumtionsavgifter,
främst omval till mindre kärl och att hämtning av matavfall har ökat, som till viss del uppvägs av högre
skrotförsäljning pga högt världsmarknadspris. Kostnadssidan visar ett överskott med 830 tkr främst
beroende på lägre entreprenadkostnader pga att ingen störreindexuppräkning skedde avseende
entreprenader.
Nora: Intäktssidan visar ett överskott med 480 tkr beroende på högre konsumtionsavgifter, främst ökad
hämtningsfrekvens, samt högre skrotförsäljning pga högt världsmarknadspris. Kostnadssidan klarar
budget.

Insamling
Process Återvinning ansvarar för tömning av 27 000 avfallskärl, 8 600 ton avfall varav 7 000 ton
brännbart avfall och 1 600 ton matavfall, detta gjordes med ca 600 000 registrerade tömningar.
Verksamheten slamtömmer även 7 800 enskilda avlopp.
Nuvarande avtal för insamling av hushållsavfall med NLF, Nora-Lindefrakt AB sträcker sig till
2018-03-31. En ny upphandling har genomförts med överprövning i både förvaltningsrätten och
kammarrätten, ur detta har avtal tecknats med det norskägda bolaget NordRen AS, och entreprenadstart blir 2018-04-01. NordRen är ett stort företag som enbart hanterar insamling av
hushållsavfall. I dagsläget anlitas företaget av 38 norska kommuner. Efter starten hos Samhälls-
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byggnad Bergslagen kommer NordRen under hösten 2018 att starta insamling i ytterligare fyra
svenska kommuner i Värmland.

Deponier
Vid Södra Måle har det under året mottagits stora mängder schaktmassor från saneringen av Kv.
Bulten i Lindesberg. Dessa schaktmassor nyttjas som konstruktionsmaterial till sluttäckningen
av den nedlagda deponin.
Avtal har även tecknats om inleverans av restprodukter samt schaktarbeten för sluttäckning.
Med detta säkras inte bara att Södra Måles deponi kommer att bli sluttäckt inom överskådlig tid,
utan också tillvaratagande av restprodukter och därmed tar verksamheten ansvar för hållbara
lösningar inom området sluttäckning. Hela sluttäckningen beräknas vara klar 2025.
Länsstyrelsen informerade 2013 kommunerna i Örebro län om att inventering och riskbedömning av nedlagda kommunala deponier måste göras. Inom förbundets geografiska verksamhetsområde är mycket arbete redan gjort men inventeringen behöver uppdateras för att deponierna
ska kunna riskbedömas och riskklassas enligt MIFO, Metodik för inventering av förorenade
områden. Projektet pågår och beräknas bli klart under 2018.

Återvinningscentraler
Verksamheten sköter åtta Återvinningscentraler i de fyra medlemskommunerna. Inom
verksamhetsområdet finns även 59 Återvinningsstationer, varav verksamheten sköter 19 st och
FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamling) sköter 40 st.
I samarbete med Returpack (pantamera) har behållare för PET-flaskor och dryckesburkar ställts
ut på ÅVC:erna Gyltbo, Södra Måle, Skäret och Ängarna. Under året har kommuninvånarna
skänkt totalt 55 tkr (11 tkr högre än föregående år) som gått vidare till Barncancerfonden
(varav 17 tkr från Hällefors, 3 tkr från Lindesberg, 18 tkr från Ljusnarsberg och 17 tkr från
Nora). Insamlingen kommer att fortsätta under 2018.
På Gyltbo ÅVC i Hällefors är äntligen den efterlängtade personalbyggnaden på plats, den stod
färdig under hösten och invigdes i november månad.
Besöksmätningar har under året utförts på samtliga ÅVC:er.
Som ett led i att vara resurssmarta och belysa nyttan med återbruk har Fritidsbanken startat
insamling vid två återvinningscentraler, vid Ängarna i Nora (nov 2016) och vid Södra Måle i
Lindesberg (sept 2017). Fritidsbankens verksamhet går ut på gratis utlåning av sport- och
fritidsutrustning.
För att förbättra för återvinningscentralens besökare i Nora har asfaltsarbeten utförts på
Ängarna, det kommer att fortsätta under 2018 för att ytterligare göra återvinningscentralen
trevligare att besöka.

Behandling
Under våren tecknades nytt avtal med Stena Recycling AB gällande omhändertagande och
transport av skrot från våra återvinningscentraler, avtalet gäller fyra år framåt.
Verksamheten har haft stora problem med avsättning för returträ då marknaden har sviktat
stort de senaste åren. Under sensommaren tecknades nytt avtal som säkrar omhändertagandet
under kommande fyra år.
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Även gällande omhändertagande och transport av hushållsavfall, matavfall och brännbart avfall
från ÅVC:er har nytt avtal tecknats. Avtalspart är Karlskoga Energi och Miljö AB, och därmed
kommer både matavfallet och det brännbara avfallet att tas omhand lokalt i Karlskoga.
På årets sista dagar har en upphandling gällande omhändertagande och transport av gipsavfall
genomförts, LBC Logistik AB har tilldelats avtalet.

Externt samarbete
Samhällsbyggnadförbundet ingår i två nätverk för avfallsfrågor, ett med värmlandskommuner i
AGÖ, Avfallsgrupp Öst, och ett nytt nätverk där kommunerna i Örebro län medverkar. I dessa
forum diskuteras vilka olika svårigheter och lösningar som finns för respektive kommun, stora
som små.

Avfallsinformation
Samarbetet med avfallsambassadörer inom Process Lokalvård fortsatte under året. De informerar ute i verksamheterna om kompostering och övriga sorteringsmöjligheter så att avfallet
som går till förbränning kan minimeras.
Verksamheten har under året deltagit i och informerat om avfallshantering i olika forum bl a på
arbetsmarknadsmässor, i skolklasser, hos bostadsbolag, hyresrättsföreningar samt skolundervisning i SFI-klass.

Systematiskt arbete
Miljö- och skyddsronder har genomförts på återvinningscentralerna. Åtgärder har vidtagits
enligt upprättad handlingsplan.
Brandskyddskontroller har utförts på återvinningscentralerna enligt egenkontroll.

Framtid och verksamhetsutveckling
För att verksamhetens målsättning med minskade restavfallsmängder ska uppnås behöver
arbetet med informationsinsatser utvecklas, samt även olika sätt att påverka Bergslagsbornas
beteenden. Inför 2018 är målet att minska insamlad mängd avfall per person, vilket innebär att
varje enskild person måste arbeta för att minska mängden restavfall. En enkel åtgärd för att få
ner vikten på restavfallet är att börja sortera ut matavfall och självklart förpackningar.
Större utmaningar de närmaste åren är att öka tillgängligheten för våra kunder till återvinningscentralerna. Enligt en extern utredning framkom synpunkter på att ÅVC:n i Lindesberg bör få en
mer central placering. Förslag på placering är norra delen av centrala Lindesberg. Enligt utredningen bör detta ske i samband med att deponin i S:a Måle sluttäcks.
Två svårfinansierade miljöåtgärder är att rena lakvatten från deponierna lokalt istället för att
som idag leda det till våra reningsverk samt att återställa och minimera negativa miljöeffekter
från gamla deponier i området.
Regeringen har meddelat att insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar ska samlas hos
kommunerna. En utredning tillsattes för att ta fram ett förslag på hur det förändrade insamlingsansvaret ska utformas i praktiken. Intentionen är att det ska bli enklare för hushållen att lämna
förpackningsavfall och returpapper till återvinning. Förslaget öppnar för Samhällsbyggnadsförbundet att bl.a. utöka servicegraden när det gäller fastighetsnära insamling. Utredningen var
klar i mars 2016, men inga beslut har ännu tagits.
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Återvinningsfond
Kommun (kr)
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora

IB 2017
9 009 848
382 202
2 883 869
2 440 377

Resultat 2017
-502 424
2 698 613
731 645
515 683

UB 2017
8 507 424
3 080 815
3 615 514
2 956 060

Verksamhetsmål
Verksamhetsmål
År 2017 ska 70% av kunderna som besöker en
ÅVC vara nöjda med besöket.

Utvärdering
Res/Tendens
Ett samlat resultat för förbundet och samtliga
kommuner visar ett resultat på 85% som är
nöjda med besöket.
Total mängd (vikt) blandat/restavfall ska
Totalt har blandat/restavfall ökat med 9 kg per
minska med 5 procentenheter per hushåll 2017 hushåll jämfört med 2016
jämfört med 2016.
Återanvändning av hushållens avfall ska öka.
Återbruk finns i samtliga kommuner.
I Lindesberg och Nora har antal insamlingspunkter utökats. Fritidsbank har tillkommit i
Lindesberg och Nora.

Investeringar
Investeringsprojekt (tkr)
Hällefors kommun
Fastighetsnära hämtning

Budget
2017
150
150

Bokslut
2017

Kommentar
0
0 Fastighetsnära hämtning, inköp kärl. Skjuts på framtiden.

Lindesbergs kommun

0

0

Ljusnarsbergs kommun

0

0

Nora kommun
ÅVC Ängarna

150
150

156
156 Utökning av asfalterad yta för träavfall och elektronik.
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Nyckeltal
Utsortering av biologiskt avfall har ökat med 1 procentenhet till 75% jämfört med föregående år.
I samtliga kommuner är ökningen 1 procentenhet.
Målet för år 2020 är enligt Avfallsplan att 80% ska vara utsorterat avfall.
Hemkompost
Utsorterat matavfall
Blandat avfall
22%

53%

25%

Samhällsbyggnad Bergslagen

Hemkompost

Hemkompost

Utsorterat matavfall

Utsorterat matavfall

Blandat avfall

Blandat avfall

20%

31%

40%

61%

29%

19%

Hällefors

Lindesberg

Hemkompost

Hemkompost

Utsorterat matavfall

Utsorterat matavfall

Blandat avfall

Blandat avfall

19%

24%
35%

56%

41%

25%

Nora

Ljusnarsberg
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Process VA-anläggn Process VA-ledningsnät
Processerna ska svara för
Ny- och ombyggnationer av VA-ledningsnät.
Drift- och underhåll av VA-ledningsnät.
Att abonnenter inom verksamhetsområdet får ett bra dricksvatten.
Att avleda avloppsvattnet.
Att rening av avloppsvattnet sker på ett miljöriktigt sätt.
VA-verksamheten är uppdelad i två processer:
 Process VA-anläggning som ansvara för alla reningsverk, vattenverk och pumpstationer.
 Process VA-ledningsnät som ansvarar för allt ledningsnät från anläggning ut till
abonnent samt dagvattenhantering.

Verksamhetsredovisning
Kommun
Gemensamt
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Totalt
Varav interna

Bokslut 2017
Intäkt Kostnad Resultat
20 241
20 241
0
19 851
20 855
-1 004
43 305
40 428
2 877
19 208
16 826
2 382
18 991
22 175
-3 185
121 595 120 526
1 070
21 069
28 145

Budget 2017
Intäkt Kostnad Resultat
19 692
19 692
0
20 030
20 030
0
38 610
38 610
0
18 480
18 480
0
18 420
18 420
0
115 232 115 232
0

Bokslut 2016
Intäkt Kostnad Resultat
19 341
19 341
0
19 901
17 357
2 545
38 285
42 142
-3 857
19 901
21 034
-1 133
17 628
16 706
922
115 056 116 580
-1 524
22 978
27 839

Hällefors: Underskottet på intäktssidan beror på sen fakturering till Bryggeriet av avloppsavgifter.
Kostnadssidan visar ett underskott med 825 tkr beroende på omfattande renoveringar både för VAanläggning och VA-ledningsnät.
Lindesberg: Intäktssidan visar ett överskott med 4 695 tkr främst beroende på anslutningsavgifter samt
ökade konsumtionsavgifter påverkade av nytillkomna abonnenter. Kostnadssidan visar ett underskott
med 1 820 tkr beroende till största delen på stort renoveringsbehov både avseende VA-anläggning och
VA-ledningsnät, detta trots att personalkostnader visar ett överskott pga ej tillsatta vakanser, samt
överskott med 1 250 tkr pga ändrad avskrivningstid för ledningsnät.
Ljusnarsberg: Intäktssidan visar ett överskott med 730 tkr beroende på anslutningsavgifter och högre
konsumtionsavgifter, trots att Bryggeriverksamheten visar underskott avseende den rörliga
avloppsavgiften. Kostnadssidan visar ett överskott med 1 655 tkr, till största delen avseende VAanläggning beroende på att reparation och underhåll blivit lägre pga att ombyggnationer kommer att
genomföras år 2018-2019, samt lägre kemikalieinköp.
Nora: Intäktssidan visar ett överskott med 570 tkr beroende på anslutningsavgifter samt högre
konsumtionsavgifter påverkade av nytillkomna abonnenter. Kostnadssidan visar ett underskott med
3 755 tkr, till största delen, 2 820 tkr, beroende på direktavskrivning avseende tre investeringsobjekt,
kommunen är informerad och har godkänt detta. Även konsulttjänster visar underskott både för
anläggningsverksamheten och ledningsnätsverksamheten.

Dricksvatten
Av kommunernas invånare är ca 80 % anslutna till verksamhetens vattenförsörjning. Från de 26
vattenverken produceras ca 13 000 m3 rent vatten/dygn. Vattenförsörjningen baseras till största
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delen på grundvatten, endast två vattenverk använder ytvatten. Leverans av dricksvatten har
varit nära nog 100 %.
Dricksvattnet håller en hög och jämn kvalitet. Provtagningar och analyser sker enligt Livsmedelsverkets anvisningar och av Samhällsbyggnadsförvaltningens fastlagda kontrollprogram.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört kontroller på vattenverken där verksamheten
granskades och godkändes. En arbetsgrupp arbetar med att revidera vattenverkens befintliga
HACCP-er samt upprätta nya i de fall där det ej har funnits några.
Arbetet med att utveckla handlingsplaner, risk- och sårbarhetsanalyser vid eventuell olycka
samt revidering av skyddsområdesföreskrifter för täktområden fortsätter.
Permanent grundklorering ersätter portabel klorering. Rutiner är kompletterade för att minska
antalet anmärkningar och omprover. Förra årets något ökade grundklorering ut från vattenverken visade bra resultat och antal prov med anmärkningar har minskat.
Arbetsmiljön vid Rya vattenverk har under året förbättrats genom styrd ventilation. I och med
denna komplettering klarar anläggningen gränsvärdena för radon.
Sävsjöns vattenverk är upprustat och installation av säkerhetsbarriär, UV-ljus, är klart.
Ombyggnad av Nyhammars vattenverk är påbörjad och nya säkerhetsbarriärer ska installeras.
Säkerhetsarbetet vid dricksvattenanläggningarna fortgår.
Vid rengöring och besiktning av vattentornen i Lindesberg framkom en del anmärkningar. För
att högreservoarerna fortsatt ska hålla en hög standard kommer det på sikt att krävas en del
investeringar.
Arbetet med vattenförsörjningsplanen, med syfte att säkra vattenresurser för dricksvattenförsörjning på lång sikt, beräknas bli färdigställd under våren 2018.
Förbundet fick i slutet av året ett uppdrag från Lindesbergs respektive Nora kommun att utreda
långsiktig hållbar vattenförsörjning.
Finnhyttans vattenverk är nu försett med reservkraft.

Spillvatten
Inom verksamhetsområdet finns 27 reningsanläggningar som renar ca 21 000 m3 spillvatten per
dygn samt 280 pumpstationer. Reningsverkens målsättning är att rena spillvattnet till godkända
gränsvärden, vilket kräver tillförlitliga och ständigt fungerande avloppsanläggningar. Anläggningarna ska drivas optimalt med hänsyn till tekniska, ekonomiska och ekologiska faktorer så
att minsta möjliga miljöpåverkan erhålls.
Förstudierna av Lindesberg och Nora reningsverk pågår. Nästa steg i ombyggnadsprocesserna
för de båda reningsverken är att ta fram ett partneringsavtal. Partnering innebär en strukturerad samverkansform där nyckelaktörer samarbetar för projektets bästa i en öppen dialog och en
transparant arbetsmiljö. Partering bygger på ärlighet och öppenhet mellan parterna.
Vid Nora reningsverk har ett nytt garage byggts där verksamhetens bilar samt nödvattensläp ska
placeras.
Bångbro reningsverk drivs med ny teknik för ökad kapacitet. Försöksperiod pågår med den nya
processen för att följa upp hur temperaturväxlingar påverkar reningsfunktionen. Åtgärdsförslag
finns framtaget för att optimera driften.
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Nya tillstånd för Frövi reningsverk har inkommit från Länsstyrelsen.
Tillstånden för Stribergs reningsverk är reviderade av Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ledningsnät
Verksamheten sköter och underhåller ca 175 mil ledningsnät - vattenledningar, spillvattenledningar samt dagvattenledningar.
Ledningsnätet kartläggs och utreds med syfte att minska miljöpåverkan på recipient, belastning
på reningsverk och minimera antalet översvämningsskadade fastigheter.
Inventeringar av felkopplat takvatten, in-och utläckage och dagvatten kopplat på spillvattennätet dokumenteras. En helhetsbedömning som innefattar antal störningar och bräddningar i
pumpstationer utgör grunden för att bedöma ledningsnätets status och prioritering görs var
insatserna bör genomföras först. I helhetsbedömningen tas även hänsyn till de villkor som Länsstyrelsen ställer. Prioriteringen skrivs in i handlingsplanen ”Åtgärdsprogram för ledningsnät”
och kommuniceras sedan med Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Under året har ledningsnätsutredningarna genomförts i Järnboås, Sikfors, Sävsjön och i vissa
områden av Nora.
För att minimera läcksökningsområdena undersöks kontinuerligt var på vattenledningsnätet
flödesmätare ska installeras.
I Lindesberg har Trafikverket färdigställt en ny gång-och cykelväg från kyrkogården till södra
infarten. I samband med detta bytte de ut gamla VA-ledningar längs sträckan.
I Lindesberg fortsätter verksamhetsområdena att utökas. I år har etapp 2 av Ånäs anslutits till
kommunalt spillvatten.
På Tivoliplan i Lindesberg har dagvatten- och spillvattenledningar bytts ut i samband med att
Gata/Trafikprocessen har färdigställt sista etappen av den nya gång- och cykelbanan längs
Djupdalsgatan.
Inför byggnation av nya vårdcentralen i Lindesberg har verksamheten bytt ut den gamla vattenledningen i Banvägen på sträcka Schröders backe-Skarpskyttevägen.
I Resta har en mindre spillvattenanläggning byggs bort via överföringsledning till Ramsbergs RV.
I samband med detta byggdes även en vattenledning på sträckan som förberedelse för anslutning till kommunalt vatten från Ramsberg.
I Nora har arbetet fortsatt med att utöka verksamhetsområdet kring Norasjöns Östra strand.
Årets etapp mellan Vagnskjulberget och Övre/nedre Alntorp utgör etapp två av projektet. På
samma sträcka byggs även reservvattenledningen mellan Nora och Lindesberg enligt reservvattenavtalet.
I projekt Svinamotabacken byggs en gammal mindre spillvattenanläggning bort och kopplas via
överföringsledning mot ledningsnätet i Ås. Även huvudvattenledning från Stribergs vattenverk
byts på samma sträcka.
Etapp 2 av arbetet med att byta befintliga VA-ledningar i Lämåsvägen/Skyttevägen i Striberg har
färdigställts.
I Ljusnarsberg pågår utbyte av huvudspillvattenledningen mellan Bångbro reningsverk och
vårdcentralen i Kopparberg. Sträckan mellan Kata Dalströms väg och Riksstigen är färdigställd.
53

Årsredovisning 2017

För att öka försörjningsmöjligheten av dricksvatten till Bångbro, har en ny matning dragits fram
från Bånghammar, vilket innebär att Bångbro matas med dricksvatten från två håll.

Miljömålsarbete
De av riksdagen 16 fastställda miljökvalitetsmålen är vägledande för VA-verksamheten.
Fortlöpande sker översyn av energiförbrukning, kemikaliehantering, uppföljning av utsläppsmängder och grundvattenkvalitet.






Uppströmsarbete pågår på ledningsnäten i alla medlemskommuner.
Flödesregistrering byggs in på dricksvattennätet.
Säkerhetsarbete fortsätter inom dricksvattenförsörjningen med objektsinmätning.
Uppföljning och revidering av skyddsområdesföreskrifter.
Utvidgning av kommunala VA-verksamhetsområden.

Lagar och krav
Nya behörighetsreformen gällande elsäkerhet medför att egenkontrollprogram behöver upprättas. Under andra halvåret kom ny revidering av livsmedelsföreskrifterna för dricksvatten.

Systematiskt arbete
Som en del av det systematiska arbetet med arbetsmiljö, miljö, kvalitet, säkerhet och brand fortsätter kartläggningen av risker och framtagande av handlingsplaner med åtgärder.
VA-verksamheten fortsätter att utveckla systemen för driftövervakning. Kvalitetsledningssystemet kommer att ses över. Samhällsbyggnadsförbundets hemsida kompletteras kontinuerligt med information om dricksvattenkvalitet och pågående ledningsarbeten.

Framtid och verksamhetsutveckling
Hälsosamt och rent dricksvatten, spillvattenrening så att sjukdomar inte sprids och en god
vattenmiljö är grundläggande för verksamheten. För att nå miljömålen i Örebro län krävs fler
styrmedel och åtgärder. VA-verksamheten är hårt lagstyrd och verksamheten bedrivs för att
följa lagar och krav.
Investerings- och reinvesteringsbehovet är stort och miljökraven ökar. Förnyelsetakten av ledningsnät behöver ökas väsentligt och anpassas till klimatförändringar. En huvuduppgift är att
verka för att investeringar sköts och förnyas på ett optimalt sätt. Prioriterat fortsätter arbetet
med reservvattenfrågor, energieffektivisering och teknikutveckling.
Merparten av vatten- och reningsverken är 30-40 år och ledningsnäten ännu äldre. Anläggningarna är i stort behov av modernisering och ökade krav på verksamheten medför att driften
ständigt måste förändras och utvecklas.
För att möta de ökade kraven på enskilda avlopp kommer VA-verksamheten att få utvidgade
verksamhetsområden. Miljömålsarbete pågår i samarbete med tillsynsmyndigheten.
Befintliga markbäddar och infiltrationsanläggningar samt vissa vattenverk har svårt att klara de
nya reningsparametrarna och lagkraven. En utredning är påbörjad för att ersätta anläggningarna med ny teknik som minireningsverk eller överföringsledningar.
Inventering av ledningsnätens status och handlingsplan för utbytestakt av ledningsnäten fortsätter.
Reservvatten till Finnhyttan är påbörjat med att kommunen har inlett en expropriation av mark
för Ljusnarsbergs reservvattentäktområde.
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Arbetet med att öka säkerheten i dricksvattenförsörjningen pågår löpande. Säkerhetsanalys av
alla dricksvattenanläggningar enligt Livsmedelsverkets föreskrift är utförd. Förberedelser och
åtgärder för att avhjälpa skadeverkningar från sabotage fortsätter. För att minska risken för
klorresistenta parasiter i dricksvatten installeras UV-ljus som säkerhetsbarriärer i vattenverk
och på ledningsnätet. Tillträdesregler ses över och ett säkert nyckelsystem utreds. Skalskydd
förbättras löpande.
Utredningar kommer att göras på de mindre vattenverken för att om möjligt göra överföringsledningar från de större produktionsanläggningarna. Detta medför ökad effektivitet i och med
att det blir färre anläggningar att driva och underhålla.
För de mindre anläggningarna på spillvattensidan utreds allternativen överföringsledningar
eller minireningsverk.
Råvattentillgångar ska säkras långsiktigt. Arbetet med att följa upp föreskrifter för vattenskyddsområden och att förbättra egenkontrollen fortsätter. Uppströmsarbetet syftar till att
skydda dricksvattentäkter, fasa ut farliga kemikalier och minska belastning på recipient och hav.
En modell för långsiktig ekonomisk planering av VA-verksamheten är i drift och utvecklas efter
behov. Syftet med modellen är att planera utvecklingen av VA-taxan och det egna kapitalet (VAfonden) utifrån investeringar i anläggningar och förnyelse av ledningsnäten.
Energieffektivisering utreds bl a inom slamhantering med rötgasanläggning och eventuellt egenel, uppföljning av inläckage i ledningsnäten samt processoptimeringar.
Verksamheten är i stor utsträckning digitaliserad och utvecklingen fortsätter med fler och mer
avancerade system, och de olika systemen måste integreras och samordnas på ett strukturerat
sätt.
Allt fler nya krav och nya uppgifter ställs på VA-verksamheten, t ex hantering av biogas, slam och
uppströmsarbete. Anläggningarna gör betydande tekniska utvecklingar som ökar behov av
kvalificerad personal med specialistkompetens. Branschen står inför ett generationsskifte, och
det blir viktigt att ha en organisation som kan rekrytera och behålla medarbetare.
Analyser som branschorganisationen Svenskt Vatten sammanställt visar att vattentjänstsektorn
måste genomföra markanta investeringsökningar kommande år för att klara ökande krav på
vatten- och avloppstjänsterna. Faktorer som pekar på ökad kostnad är:







Förnyelsetakten av ledningsnät behöver öka.
Anpassningen till ett förändrat klimat innebär investeringar i både vattenverk, avloppsreningsverk och ledningsnät.
Miljökraven ökar.
Nödvändiga investeringar för att förnya infrastrukturen medför behov av taxehöjning.
Utbildningskostnaden för personal ökar med ökade lagstiftningskrav.
Skyddet för miljön kan utgöra skäl för kommunens ansvar att ordna en allmän VAanläggning.
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VA-fond
Kommun (kr)
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora

IB 2017
5 991 032
-993 242
1 370 008
6 375 685

Resultat 2017
-1 004 293
2 876 726
2 381 816
-3 184 535

UB 2017
4 986 739
1 883 484
3 751 824
3 191 150

Verksamhetsmål
Verksamhetsmål
Antal vattenläckor, avloppsstopp och källaröversvämningar ska minska jämfört med år
2016.

Minska utläckage av dricksvatten så att
skillnaden mellan producerad och debiterad
mängd blir mindre jämfört med 2016.

Verksamhetens utsläppsvillkor som årsgränsvärden och begränsningsvärden ska inte
överskridas, baserat på resp tillståndsbeslut.

Utvärdering
Res/Tendens
Jämfört med föregående år har vattenläckor
och källaröversvämningar minskat i samtliga
kommuner. Avloppsstopp har minskat i
Lindesberg och Ljusnarsberg medan det i
Hällefors och Nora har ökat.
Skillnaden mellan producerad och debiterad
mängd vatten har i Hällefors och Ljusnarsberg
minskat med 77% resp 45%, medan det i
Lindesberg och Nora har ökat, 9% resp 31%,
jämfört med föregående år.
Villkoren för alla större verk är uppfyllda
förutom i Striberg där villkoren för aluminium
överskreds och i Fellingsbro där villkoret för
biologiskt nedbrytbart material, BOD,
överskreds. Allmänningbo och Öskevik
uppfyller inte reduktionskraven för fosfor och
BOD, Grönbo klarar inte BOD eller totalkväve
och Mårdhyttan klarar inte reduktion av BOD.

Investeringar
Investeringsprojekt (tkr)
Hällefors kommun
Gyltbovägen VA-ledn

Budget
2017
5 500
2 500

Förnyelse huvudspillvattenledn

1 000

Sävsjöns RV

1 000

Nyhammars VV

1 000

Bokslut
Kommentar
2017
964
95 Omläggning vatten- o spillvattenledn ny dagvattenledning,
ca 400 m. Avvikelsen beror på att projektet avstannade då
projektledaren avslutade sin anställning.
0 Förnyelse av huvudspillvattenledn, ca 700 m, uppströms
Fjällbo RV. Entreprenören hann inte utföra arbetet 2017.
161 Ny infiltration. Dock har jordprover visat att marken ej är lämplig
för infiltration, istället byggs ett minireningsverk. Arbetet slutförs 2018.
708 Upprustning, nya instrument till programmerbar styrenhet (plc).
Projektet avslutat.
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Investeringsprojekt (tkr)
Lindesbergs kommun
Utvidgning verksamhetsområde
Banvägen Ldg

Budget
2017
38 970
1 000
1 000

Byte VA-ledning Rya

2 500

Resta-Ramsberg

1 500

Tivoliplan-Gröna bron

1 800

Ledning Gammelbo-Ramsberg

2 000

Ledning Lindesberg-Nora

9 000

Vasselhyttan-Löa VV

4 000

Dagvattenhantering
Ny väg och VA-avsättning

200
900

Folkestorp

1 500

Rya VV

2 985

Lindesbergs RV

7 500

Säkerhet VV
Storå RV

600
500

Ramsbergs RV
Pumpstationer Lindesberg
Fellingsbro RV

690
1 000
295

Ljusnarsbergs kommun
Vårdcentralen-Wallmovägen etapp 3

6 545
4 800

Bånghammar VA-ledning
Finnhyttans VV

750
495

Reservvatten Sundet

250

Bångbro VV
Tryckstegring Kopparberg

250
0

Nora kommun
Östra stranden etapp 2

25 864
17 000

Lämåsvägen/Skyttevägen
Svinamotabacken
VA-ledning Nora-Lindesberg
Järnboås RV

1 270
2 994
1 000
2 000

Nora RV Ombyggnad
Tryckstegring Ås
Säkerhet VV

1 000
500
100

Bokslut
Kommentar
2017
16 407
0 Budgetmedel ej utnyttjade
1 129 Byte vattenledning ca 200 m. Avvikelse på grund av grövre
dimension på servisen.
2 680 Byte VA-ledningar i samband med anläggande av GC-väg S:a
infarten till kyrkogården, ca 500 m. Avvikelsen beror på dåliga
markförhållanden.
1 815 Överföringsledning. Vatten- o spillvattenledn, ca 1 200 m, samt
pumpstation. Avvikelsen beror på problem med placering av
pumpstationen, den tänkta placeringen visade sig ha för högt
grundvattentryck så ny placering är nödvändigt, även förberedelser
för kommande nyanslutningar
bidrar
till avvikelsen.
materialbeställningar
skett och arbetet
slutförs
2018.
1 419 Flytt av dagvatten och byte av spillvattenledning, ca 75 m.
Endast etapp 1 valdes att utföras och etapp 2 kommer att
genomföras 2018.
46 Överföringsledning vatten- o spillvattenledning. Sjöledning 2 km.
Projektering under hösten, arbetet kommer att utföras 2018.
3 859 Reservvattenledning. Avvikelsen beror på samförläggningsvinster. Arbetet fortsätter 2018.
46 Vattenledning för att bygga bort gammalt vattenverk i Löa.
Projektering under hösten. Arbetet skjuts till 2019-20.
0 Budgetmedel ej utnyttjade.
0 Vatten- och spillvattenledning i samband med ny stickväg på
industrirakan. Kommer att genomföras under 2018.
442 Utbyte befintlig spillvattenledning, ca 550 m. Under hösten har
1 566 Renovering av sandfilter samt ny elstyrning. Förfrågningsunderlag upphandling försenat. Under 2017 renoverades sandfilter.
Återstående arbete, pumpar och rörledningar, skjuts till 2019-20.
1 157 Nybygge av personalutrymmen och förråd, försenad upphandling
medförde att detta inte blev klart utan kommer att färdigställas
2018. Reparation av processdelar utfördes under året.
448 Rengöring, statusbedömning av högreservoarer i Lindesberg.
533 Nytt tak. Avvikelsen beror på att befintlig isolering visade sig vara
tvunget att bytas.
573 Byte programmerbar styrenhet (plc) samt upprustning.
397 Reparationer av en pumpstationer, av planerade tre stycker.
297 Renovering av tak och fasad.
7 199
5 581 Byte vatten- o spillvattenledning , och längre dagvatten än från
början planerat, 600 m. Besvärlig grävning. Då projektet sträcker
sig över en längre tid och av praktiska skäl utfördes under året en
längre sträcka än från början planerat.
764 Ny vattenledning, 300 m.
611 Nytt reservkraftverk. Ritningsunderlag ej klart. Under året har
installation av reservkraft gjorts. Av ursprungliga budgetmedel
har 1 600 tkr överförts till projekt Vårdcentralen-Wallmovägen
etapp 3.
0 Reservvattentäkt. Expropriation av mark, har inte kunnat
genomföras under året.
243 Nivåstyrning.
0 Ombyggnation tryckstegring på två pumpstationer, Granlund och
Nytorp, skjuts till 2018. Budgetmedel överfört till projekt
Vårdcentralen-Wallmovägen etapp 3.
22 079
15 330 Vagnskjulberget-Övre/Nedre Alntorp, utökat verksamhetsområde.
1 270 Byte befintliga ledningar, 400 m.
2 994 Byte huvudvattenledning ca 1 000 m, bygga bort ett litet verk.
822 Reservvattenledning. Avikelsen beror på sambyggnadsvinst.
73 Nytt biosteg. Försenat pga försenad upphandling. Under året
genomfördes en förstudie. Arbetet slutförs 2018.
1 000 Nytt garage.
489 Mätning och reglering av vattenflöden samt en pumpstation.
101 Installation av UV-ljus och skalskydd.
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Resultaträkning
Not
(Bel opp i tkr)

2017-01-01
--2017-12-31

2016-01-01
--2016-12-31

Verksamhetens intäkter
Kommunbidrag
Konsumtionsintäkter
Övriga intäkter
Årets resultat - avgiftsfinanserade verksamheter

1
2
3
10

179 153
139 786
41 716
-4 513
356 142

185 065
137 809
36 373
-209
359 038

Verksamhetens kostnader
Kostnader anläggningstillgångar, entr, bidrag
Övriga verksamhetskostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

4
5
6
7

-182 470
-48 999
-110 907
-2 091
-344 467

-194 752
-44 782
-102 794
-2 588
-344 916

11 675

14 122

116
-13 565

135
-14 853

-1 774

-596

596

698

-1 178

102

Verksamhetens nettokostnad
Resultat från finansiella intäkter/kostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

8
9

Resultat före extraordinära poster
Reglering av resultat

11

Årets resultat
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Balansräkning
2017-12-31

2016-12-31

4 084
4 084

5 687
5 687

297

205

13
14
15

15 138
4 778
51 925
71 841

20 210
7 014
52 828
80 052

18

3 426
75 564

0
80 257

79 648

85 944

-595
-1 179
-1 774

-697
102
-595

17

302
0
302

441
7 499
7 940

19
20

27 342
18 081
35 697
81 120

40 254
12 541
25 804
78 599

Summa eget kapital och skulder

79 648

85 944

Poster inom linjen
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

INGA
INGA

INGA
INGA

(Bel opp i tkr)

Not

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Summa anläggningstillgångar

12

Omsättningstillgångar
Lager
Materialförråd
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Balanserat resultat

10, 16

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Checkräkningskredit
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
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Kassaflödesanalys
Not

2017-01-01
--2017-12-31

2016-01-01
--2016-12-31

11 675

14 122

-16
2 128
13 787

-48
2 588
16 662

116
-13 565
-13 449

135
-14 853
-14 718

338

1 944

8 211
-92
-12 912
15 433
10 640

-13 960
590
12 636
-10 356
-11 090

Kassaflöde från den löpande verksamheten

10 978

-9 146

Investeringsverksamhet
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av inventarier
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-526
16
-510

-358
48
-310

596
-7 499
-139
-7 042

698
7 499
-139
8 058

3 426
0
3 426

-1 398
1 398
0

(Bel opp i tkr)

Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Realisationsvinst vid försäljning av inventarier
Avskrivningar

Erhållen ränta
Erlagd ränta/kapitalkostnad
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
Förändring av rörelsekapital
Ökning/Minskning av fordringar
Ökning/Minskning av lager
Ökning/Minskning av leverantörsskulder
Ökning/Minsknning av övriga korta skulder

Finansieringsverksamhet
Reglering av resultat
Förändring av utnyttjad checkräkningskredit
Förändring av långfristig skuld
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Ökning/Minskning av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens slut

18
18
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Noter för den samlade verksamheten
Årsredovisningen är upprättad enligt Lag om kommunal redovisning (1997:614) samt god
redovisningssed i kommuner, landsting och kommunalförbund.
Tillgångar och skulder har tagits upp till anskaffningsvärde om ej annat framgår.
Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta.
(Belopp tkr)

Not 1

Kommunbidrag
Hällefors
Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Summa

2017

2016

21 340
95 173
22 807
39 833
179 153

25 698
87 359
21 632
50 376
185 065

I beloppet ingår driftbidrag från resp kommun samt under året utförda investeringar.

Not 2

Not 3

Not 4

Not 5

Konsumtionsintäkter
Hällefors
27 902
28 125
Lindesberg
59 108
56 700
Ljusnarsberg
25 290
26 204
Nora
27 486
26 780
Summa
139 786 137 809
Övriga intäkter
Återbetalning Fora
0
967
Skogsprodukter
652
2 450
Skrot
1 961
965
Destruktionsavgifter
1 167
1 635
Anslutningsavgifter
10 743
6 280
Lönebidrag
6 598
4 051
Sålda tjänster och övrigt
20 595
20 025
Summa
41 716
36 373
Kostnader anläggningstillgångar, entreprenad, bidrag
Inköp av anläggnings- och underhållsmatr
-38 717 -31 232
Bidrag
-178
-167
Entreprenader och köp av verksamhet
-133 919 -156 815
Konsulttjänster
-9 656
-6 538
Summa
-182 470 -194 752
Övriga verksamhetskostnader
Lokalhyror
-2 627
-2 344
Hyra leasing anläggningstillgångar
-3 456
-3 331
Elkostnad
-17 783 -17 436
Bränsle, energi och vatten
-2 655
-2 254
Förbrukningsinventarier och material
-6 061
-7 484
Försäkringskostnader
-1 401
-1 383
Övriga verksamhetskostnader
-15 016 -10 550
Summa
-48 999 -44 782
Leasingavgifter: I beloppet för Hyra leasing anl.tillg ingår leasingavgifter för fordon,
maskiner och inventarier med xxxx tkr (f.å. 1 704 tkr).
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(Belopp tkr)

Not 6

Not 7

Personal
Medelantal anställda
Kvinnor
Män
Totalt för förbundet
Löner och ersättningar
Direktion
Övriga anställda
Summa
Sociala kostnader
Pensionskostnader övriga anställda
Övriga sociala kostnader
Summa
Avskrivningar på anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan

2017

2016

114
99
213

104
97
201

-452
-77 165
-77 617

-394
-71 353
-71 747

-5 005
-24 832
-29 837

-4 599
-22 992
-27 591

-2 091

-2 588

Avskrivningar görs med följande procentsats:
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Avskrivningar framgår av not 12.

Not 8

Not 9

Not 10

Finansiella intäkter
Räntor på kundfordringar
Övriga finansielle intäkter
Summa
Finansiella kostnader
Räntekostnader
Kapitalkostnader kommun
Summa
Årets resultat av avgiftsfiansierade verksamheter

10-20%

116
0
116

135
0
135

-57
-13 508
-13 565

-120
-14 733
-14 853

Resultaten för de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisas i resp
medlemskommuns årsredovisning.

Not 11

Reglering av resultat
Reglering mot kommunerna av 2016 års resultat av de skattefinansierade
verksamheterna.

Not 12

Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Årets försäljning
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljning, ackumulerad avskrivning
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
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29 810
526
-159
30 177
-24 124
-2 128
159
-26 093
4 084

29 829
358
-377
29 810
-21 912
-2 588
377
-24 123
5 687
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(Belopp tkr)

Not 13

Not 14

Not 15

Not 16

Not 17

Not 18

Not 19

Not 20

Kundfordringar
Kundfordringar konsumtionsdebiteringar
Kundfordringar övrig fakturering
Summa
Övriga fordringar
Skattekonto
Momsfordran
Avräkning medlemskommuner
Övriga fordringar
Summa
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna intäkter
Förutbetalda försäkringar
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa
Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa
Checkräkningskredit
Beviljad limit
Utnyttjad kredit
Likvida medel
Kassa och bank
Belopp vid årets slut
Övriga skulder
Momsskuld
Personalens skatter mm
Pensionsskuld
Avräkning medlemskommuner
Kortfristig del av långa skulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupen semesterlön
Förutbetald intäkt
Övriga upplupna kostnader
Summa

63

2017

2016

21 850
-6 712
15 138

15 412
4 798
20 210

2 790
1 932
0
56
4 778

2 353
4 101
520
40
7 014

47 181
255
4 489
51 925

44 290
354
8 184
52 828

-595
-1 179
-1 774

-697
102
-595

15 000
0

15 000
7 499

3 426
3 426

0
0

69
3 822
9 926
4 122
139
3
18 081

0
3 364
9 036
0
139
2
12 541

7 783
284
27 630
35 697

7 336
284
18 184
25 804
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Underskrifter
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Begreppsförklaring
AME
Arbetsmarknadsenhet.

KNÖL
Kommunerna i norra Örebro län.

Anläggningstillgångar
Tillgångar avsedda för stadigvarande innehav.

Kortfristiga skulder
Lån och skulder som förfaller inom ett år från
bokslutdagen

APT
Arbetsplatsträff, regelbundet möte för information
och dialog mellan medarbetare och chef.
Avgiftsfinansierad verksamhet
Verksamhet som helt finansieras genom taxa
som betalas av abonnenter.
Avskrivningar
Planmässig nedsättning av anläggningstillgångars
värde.
Balansräkning
Visar vilka tillgångar som finns den 31 december.
Balansräkningen visar hur tillgångarna har
finansierats, med skulder och eget kapital.
Eget kapital
Eget kapital består av ingående eget kapital och
årets resultat (över-/underskott).
FoU
Forskning och utveckling, verksamhet som syftar
till att producera kunskap.
Förutbetalda intäkter
Intäkter erhållna år 2017 men som avser år 2018
(skuld).
Förutbetalda kostnader
Kostnader betalda år 2017 men som avser
år 20168 (fordran).
GDPR (General Data Protection Regulation)
Dataskyddsförordning, nya dataskyddsregler
inom EU som träder i kraft 25 maj 2018.
HACCP
Faroanalys och kritiska styrpunkter.
(Hazard Analysis and Critical Control Points)
ISO
Internationella standardiseringsorganisationen.
Kapitalkostnader
Internränta och avskrivningar.
Kassaflödesanalys
Visar inbetalningar och utbetalningar under en
vald period.

LOTS-funktion
hjälper företagare i mötet med kommunernas och
förbundets olika verksamheter.
Långfristiga skulder
Skulder som har längre löptid än ett år från
bokslutsdagen.
MIFO
Metodik för inventering av förorenade områden.
NKI
Nöjd-Kund-Index.
Omsättningstillgångar
Tillgångar avsedda att omsättas inom ett år.
Resultaträkning
Visar periodens resultat. Periodens intäkter
minus periodens kostnader inkl avskrivningar
utgör förändringen av eget kapital.
Servis
Vattenledning från stamledning till fastighetsgräns.
Skattefinansierad verksamhet
Verksamhet som finansieras genom driftbidrag från
medlemskommunerna.
SKL
Sveriges Kommuner och Landsting.
SRY
Servicebranschens yrkesnämnd.
Tillgångar
Består av omsättningstillgångar och anläggningstillgångar.
Upplupna intäkter
Intäkter erhållna år 2018 men som avser år 2017
(fordran).
Upplupna kostnader
Kostnader betalda år 2018 men som avser år 2017
(skuld).
YH-utbildningar
Yrkeshögskoleutbildningar.
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Datum

2018-05-31

Investeringsåtgärder gällande Formens hus, dnr KS
16/00243
Beslutsunderlag
Rapport Utredning av förutsättningar Formens hus, daterat 2017-06-15
Rapport Åtgärder med anledning av flytt till Formens hus, daterat 2017-06-21
KS 2014-12-09 § 189
KS 2015-03-31
KS 2016-09-13 § 257
KS 2017-01-31 § 11
Ärendet
Under 2017 avsattes medel för att tillgodose den inre och yttre miljön för
Formens hus. Till följd av förseningar i projektet, kom detta aldrig att
verkställas varför nytt finansieringsbeslut måste fattas för år 2018.
Ekonomi

Det som hittills har orsakat kostnader är, elinstallationer, entreskylt,
gallergrind i trapphus och övrigt motsvarande en kostnad på 370 tkr.
Tillkommande kostnader är, enligt tidigare plan, flaggstänger,
iordningställande av entreplan, elstolpar, skyltning, cykelställ, solskydd
och förstärkning av gallergrind i trapphus, med en beräknad kostnad på
totalt 230 tkr.
Kommunförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen erhåller en
tilläggsbudgetering avseende redan gjorda investeringar och planerade
enligt särskilt rapportunderlag, motsvarande 600 tkr.
Finansieras genom de medel som kommunen har dvs ingen upplåning
behöver ske.
Totalt beräknar förvaltningen med ökade driftkostnader i form av
kapitalkostnader, enligt ovan, för innevarande år.
Folkhälsa
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Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån
detta perspektiv.
Miljö

Den inre och yttre arbetsmiljön påverkas av hur trivsamt kommunen gör
för sina medarbetare.
Medborgarperspektiv

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån
detta perspektiv.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 600 tkr avseende
investeringar för fastightsförvaltningen för år 2018.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef
Jessica Jansson och kommunchef Tommy Henningsson.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 600 tkr avseende
investeringar för fastightsförvaltningen för år 2018.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Lars-Göran
Zetterlund (C) utan att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna
utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 600 tkr avseende
investeringar för fastightsförvaltningen för år 2018.

BILAGA
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Datum

2017-06-15
Kommunförvaltningen
Mikael Pulkkinen
mikael.pulkkinen@hellefors.se

Utredning av förutsättningar Formens hus
Efter uppdrag från kommunchef har flyttgeneral och fastighetskordinator
inventerat berörda tjänstemäns åsikter och behov kring flytt av verksamheten
till Formens hus. Det förvaltningen kan konstatera är att information och
möjligheten till delaktighet i projektet har saknats, vilket har skapat ett
missnöje i förvaltningen. Dokumentation kring projektet gällande delaktighet
och förvaltningens behov är bristfällig. Det som inte framgår är hur den
arbetstekniska utformningen är framtagen och hur man säkerställer
tillgängligheten gällande handikappsanpassningar och aktuella regler och råd
kring arbetsmiljö.
Följande punkter är det som har noterats:
• Avsaknad av tydlig beställning till Hällefors Bostads AB, som
fastighetsförvaltare, gällande bygge av nytt kommunhus
• Hällefors kommuns Förstudie gällande förvaltningens behov är
bristfällig
• Dokumentation av projektet Formens hus. I projekteringsunderlaget
saknades klar dokumentation kring bygglovet. Med tanke på att det är
ett kommunhus bör inga frågetecken kring bygglov finnas. Till detta
kan förvaltningen även tillägga att Bergslagens Miljö och
Byggförvaltning brustit i sin dokumentationshantering och att det ej
heller verkar som de tolkar regelverket lika i nämnden
• Den ekonomiska kalkylen stämmer ej med de anpassningar som krävts
för ett fungerande kommunhus. Många delar blir/blev dyrare än
beräknat p g a byggläge samt konkurs hos tidigare entreprenör.
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Efter genomgång med stora delar av förvaltningen kan det konstateras att det
finns en mängd åtgärder som måste korrigeras för att få en fullgod funktion
för förvaltningen.
Förslaget till åtgärder är följande:
• Brandskyddsgenomgång med berörd personal
• Säkerställa handikappstillgängligheten
• Arbetsmiljögranska lokalerna
• Beräkna byggnadens hållfasthet, det behövs då personal känner sig
otrygga i huruvida det är gjort. Den känslan förstärks även då
förvaltaren valt i denna byggnation att inte använda de arkitekter och
byggingenjörer som ursprungligen utformade bygganden. Till det har
inga nya dokument framkommit som visar några beräkningar
• Kontrollera mot MSB så att deras krav för kommunhus gällande
säkerhet följs
• Verksamhetsanpassa lokalerna d v s komplettera med utrustning och
material för att säkerställa funktion i förvaltningen, men kan även
innebära ändringar i utnyttjande av lokalerna etc.
Ekonomi

De ekonomiska kalkylerna vad gäller ombyggnation har inte följt utsatta
mål. Flera faktorer har inverkat men om förvaltningen räknar ihop åtgärder
för investeringar och underhåll i en total landar utgifterna för projektet på
runt 17 miljoner kronor. Dock kan förvaltningen inte fastslå den summan
ännu då det fortfarande pågår ombyggnation i olika grad, vilket kan
medföra ytterligare byggnadsutgifter.
Till det tillkommer även kompletteringar för att få funktionalitet när
förvaltningen flyttar dit för avsedda verksamheter.

Raija Sundin
Flyttgeneral

Mikael Pulkkinen
Fastighetskoordinator
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Ny konstruktion av prissättning för rengöring (sotning) i
Bergslagens räddningstjänst, dnr KS 18/00074
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Bergslagens räddningstjänst, med bilagor,
daterad 2017-04-11
Direktionen för Bergslagens räddningstjänst 2017-04-26 § 18
Ärendet
Bergslagens räddningstjänst (BRT) har fått förslag från sotningsentreprenörer
inom det geografiska verksamhetsområdet om en ny och för samtliga
medlemskommuner enhetlig och förenklad prissättning av sotningsobjekt.
BRT:s direktion har behandlat förslaget och beslutade 2017-04-26 i § 18 att
anta förslag till förenklad taxekonstruktion gällande rengöring (sotning).
Utifrån att ärendet avser en taxaförändring skickade BRT vidare förslaget till
Hällefors kommun för ett beslut i kommunfullmäktige. Protokollsutdrag och
underlag inkom till Hällefors kommun 2018-03-01.
I inkomna underlag från BRT går det bl.a. att läsa att ett av syftena är att
förenkla för kunden att i förväg beräkna kostnaden, då dagens objektslista är
såväl omfattande som komplicerad. En annan förändring i samband med den
nya taxan är att hänsyn tagits till ökade krav på minskad nedsmutsning,
genom att tidsåtgång för det inkluderats i den fasta avgiften per objekt. Den
förändrade taxekonstruktionen föreslås gälla från 2018-08-01.
Ekonomi

Den nya taxekonstruktionen innebär att vissa objekt får en ökad kostnad
och andra objekt en lägre kostnad. Första sotningsobjektet i byggnaden
likställs oavsett om det är en värmepanna eller en lokal eldstad. Därefter
debiteras en lägre avgift för tillkommande objekt i samma byggnad:
• Grundavgift: ingen förändring mot dagens taxa men varierar mellan
kommun och åretruntbostad/fritidshus
• Första objekt: 244 kr
• Tillkommande objekt i samma byggnad: 164 kr/objekt
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Liksom för nuvarande sotningstaxa justeras föreslagen taxa av SKL:s
sotningsindex årligen.
Sotningskostnaderna är taxefinansierade vilket innebär att förslaget inte har
någon effekt på den kommunala ekonomin.
Folkhälsa

En förändrad taxekonstruktion enligt förslag bedöms inte påverka
folkhälsan.
Miljö

Den förändring i sotningstaxan som föreslås bedöms inte få någon
påverkan på miljön.
Medborgarperspektiv

Förslaget säkerställer så långt det går en jämlik taxa mellan de kommuner
som ingår i verksamhetsområdet. BRT beskriver att den nya taxan innebär
att det är enklare för kunden att förutsäga avgiften.
Förvaltningens förslag till beslut
– Förändrad taxekonstruktion för rengöring av sotningsobjekt, enligt förslag
från Bergslagens räddningstjänst, antas.
– Ny taxekonstruktion gäller från 2018-08-01 och tidigare antagen taxa
upphör då att gälla.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg
Mikael Pulkkinen och kommunchef Tommy Henningsson tillför.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Förändrad taxekonstruktion för rengöring av sotningsobjekt, enligt förslag
från Bergslagens räddningstjänst, antas.
Ny taxekonstruktion gäller från 2018-08-01 och tidigare antagen taxa upphör
då att gälla.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Förändrad taxekonstruktion för rengöring av sotningsobjekt, enligt förslag
från Bergslagens räddningstjänst, antas.
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Ny taxekonstruktion gäller från 2018-08-01 och tidigare antagen taxa upphör
då att gälla.
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Taxa för tillsyn av elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare, dnr KS 18/00088
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämnden 2018-03-21 § 58
Ärendet
Enligt 26 § Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare utövar
kommunen tillsyn över gentemot den som bedriver anmälningspliktig
försäljning med den typen av produkter.
Kommunfullmäktige i Hällefors har att 2018-04-24 besluta om att
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen ska ansvara för tillsynen avseende
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Dagens beslut är avhängigt
av att kommunfullmäktige beslutar detta.
Ekonomi

Tillsynsavgiften föreslås att vara 1500 kronor per år, vilket också
överensstämmer med avgiften för tillsyn enligt tobakslagen.
Folkhälsa

Tillsyn och reglering av hälsofarliga produkter som elektroniska cigaretter
är viktig ur ett folkhälsoperspektiv.
Miljö

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Medborgarperspektiv

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Förvaltningens förslag till beslut
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Den som bedriver anmälningspliktig verksamhet med försäljning av
elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare ska betala en årlig
tillsynsavgift på 1500 kronor.
Avgiften tas ut i efterskott och ska betalas till Samhällsbyggnadsnämnden
Bergslagen.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Christina
Johansson (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag till beslut vilket
bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Den som bedriver anmälningspliktig verksamhet med försäljning av
elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare ska betala en årlig
tillsynsavgift på 1500 kronor.
Avgiften tas ut i efterskott och ska betalas till Samhällsbyggnadsnämnden
Bergslagen.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Den som bedriver anmälningspliktig verksamhet med försäljning av
elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare ska betala en årlig
tillsynsavgift på 1500 kronor.
Avgiften tas ut i efterskott och ska betalas till Samhällsbyggnadsnämnden
Bergslagen.
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Säkerställande av skolmiljön Klockarhagskolan del 2,
dnr KS 17/00179
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-08-29 § 176
Projektering Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Tidigare tjänsteskrivelse Säkerställande av utomhusmiljö Klockarhagsskolan
Ärendet
Kommunförvaltningen har arbetat för ett säkerställande av skolmiljön runt
Klockarhagsskolan, där kommunen gör en enhetlig skolgård. Detta får till
följd att gång- och cykelvägen (Hemgårdsvägen) kräver ny förläggning.
Projektering av detta har skett via Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
och har finansierats i budgeten för trafiksäkerhetsåtgärder under år 2016.
Ekonomi

Enligt projekteringen ligger kostnaden för ny sträckning i markarbeten på
500 tkr. Tillägg till det är offentlig belysning som är beräknat till 120 tkr.
I beslutet som kommunstyrelsens tog 2017-08-29 beviljades en 50 %
investering för åtgärden under förutsättning att en ansökan om
medfinansiering från Region Örebro län gjordes på ytterligare 50 %. Dock
beviljades inte kommunförvaltningens ansökan från Region Örebro län,
vilket då gör att åtgärden saknar finansiering.
Förvaltningen föreslår att åtgärderna genomförs och att det finansieras
genom en tilläggsbudgetering till kommunstyrelsen med sammanlagt 310
tkr för verksamhetsåret 2018 och att det finansieras med kommunens egna
medel, d v s ingen nyupplåning behöver ske.
Folkhälsa

I och med att den planerade skolmodulen vid klockarhagsskolan blir
placerad öster om Hemgårdsvägen så kommer både allmänheten och
skolmiljön att dra fördelar av en omdragning av Hemgårdsvägen.
Miljö
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Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Medborgarperspektiv

Se aspekter berörda under folkhälsa.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 310 000 tkr avseende
investeringar för år 2018.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg
Mikael Pulkkinen.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 310 000 tkr avseende investeringar
för år 2018.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 310 000 tkr avseende investeringar
för år 2018.
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Återställning av Stationsvägen del 2, dnr KS 16/00083
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslut 2016-03-22 § 76
Kommunstyrelsen beslut 2017-06-13 § 98
Kommunstyrelsen beslut 2017-10-24 § 235
Trafikverkets beslut om statslig medfinansiering om omläggningar gång och
cykelväg, Hällefors kommun, daterad 2017-10-27
Projektering Samhällsbyggnadsförbundet daterat 2018-03-29
Ärendet
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har inkommit med en projektering av
del 2 av fastigheten Gillershöjden 30:1. Den sträcker sig längs med den södra
delen av Stationsvägen i Hällefors tätort, som idag består av parkeringar och
andra diffusa ytor. Projekteringens målsättning är att få en översyn av området
och mer specifikt för ytterligare parkmark och gång och cykelväg för att skapa ett
sammanhängande område samt utöver funktion fokuserat på de grönområden
som finns på området för att göra området enhetligt och skapa en tilltalande
entré till Hällefors centrum. Kommunförvaltningen har föreslagit att
åtgärderna delas upp i två etapper, där etapp 1 innebär genomförande av
förbundets nu projekterade åtgärder och att etapp 2 blir att iordningställa
övriga grönytor längs södra delen av Stationsvägen.
Ekonomi

Etapp 2 innebär en kostnad för parkering med förstärkt belysning på cirka
2 095 tkr. Hällefors kommun har 2017-10-27 fått ett beslut av Trafikverket
som innebär att kommunen kan erhålla statlig medfinansiering med upp till
1 100 tkr, vilket gör att kommunens totala investeringskostnad för
Stationsvägen kan minskas. Kommunförvaltningen föreslår att
återställande av Stationsvägen etapp 2 finansieras genom att
kommunstyrelsens tilläggsbudgeteras för investeringar med 995 tkr för
verksamhetsåret 2018 med förutsättningen att statliga bidraget erhålls
enligt preliminärt besked från Trafikverket. Investeringen finanseras av
kommunens egna medel, vilket innebär att ingen nyupplåning behöver ske.
Utifrån att förbundet har möjlighet att åtgärda båda etapperna under
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innevarande år kan kommunens minska totala kostnaderna då etableringen
då enbart blir ett tillfälle istället för två.
Folkhälsa

Åtgärden bedöms kunna öka användandet av cykel och kollektivtrafik då
åtgärderna leder till ökad tillgänglighet.
Miljö
Förslaget bedöms förstärka en av entréerna till de centrala delarna av
Hällefors.
Medborgarperspektiv

Inga speciella medborgarperspektiv är identifierade.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Att uppdra Samhällsbyggnadsbundet Bergslagen om genomförande av
Stationsvägen etapp 2 enligt projektering.

-

Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 995 tkr avseende investeringar
för år 2018.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg
Mikael Pulkkinen.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om tanken bakom
föreslagen cykelbanesträckning, vilket besvaras av samhällsstrateg Mikael
Pulkkinen.
Vivianne Pettersson (M) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Att uppdra Samhällsbyggnadsbundet Bergslagen om genomförande av
Stationsvägen etapp 2 enligt projektering.
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 995 tkr avseende investeringar för
år 2018.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Margeurite Wase (C)
fråga gällande fortsatt dragning av GC-väg vilken lämnas obesvarad.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna
utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsens beslut
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Att uppdra Samhällsbyggnadsbundet Bergslagen om genomförande av
Stationsvägen etapp 2 enligt projektering.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras med 995 tkr avseende investeringar för
år 2018.
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Kostnadskalkyl Stationsvägen GC Etapp 2
Gång- och cykelväg längs Stationsvägen Hällefors. Tar vid där etapp 1 slutar, söderut från
Resecentrum. Beräkningen är preliminär och innehåller antaganden till viss del. Borttagning av
asfaltering på området innanför trädrad längs järnvägen är osäker, likaså om och i så fall hur
området kommer att omformas (i denna kalkyl beräknad som enklare gräsyta).

Rivning/justering
Komponent/Arbete

Mängd

Á-pris (kr)

Summa (kr)

Fräsning slitlager bef. körbana för ny GC

600 m2

20

12 000

Trottoarer, rivning, hela lagertjockleken

460 m2

30

13 800

Kantsten längs trottoarer, rivning

440 m

50

22 000

Belysningsstolpar och kablar, rivning

8 st

1000

8 000

Dagvattenbrunnar, rivning

6 st

5000

30 000

Brandpost, justering

1 st

400

400

Nedstigningsbrunnar i trottoarer, justering höjd

7 st

400

2800

Träd, rivning

3 st

650

1950

Vegetationsavtagning/jordschakt

220 m2

150

33 000

Asfalt P-fickor, rivning.

500 m2

80

40 000

Asfalt innanför trädrad, rivning, (om ej redan borta).

2000 m2

20

40 000

Komponent/Arbete

Mängd

Á-pris (kr)

Summa (kr)

Beläggning ny GC

350 m

2000

700 000

Kantsten svensk granit

350 m

420

147 000

Dagvattenbrunnar

6 st

20 000

120 000

Nytt

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Box 144, 713 23 Nora
Besöksadress: Industrivägen 7
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Komponent/Arbete

Mängd

Á-pris (kr)

Summa (kr)

PE-rör anslutning brunnar

15 m

1270

19 050

Belysningsstolpar 7m

8 st

12 000

96 000

Belysning, kabel och schakt

400 m

100

40 000

Träd, inkl. växtbädd, stöd och bevattning.

10 st

3630

36 300

Linjemålning

350 m

12

3 600

Gräsyta klass 3, äng. Innan för trädrad ev.

1500 m2

100

150 000

Övrigt
Etablering

30 000

Projektering

100 000

Byggherrekostnader ca. 15 %

225 000

Oförutsett ca. 15 %

225 000

Totalt
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Utveckling av Lindholmstorpet, dnr KS 18/00115
Kommunfullmäktige remitterade 2018-04-24 § 44 rubricerade ärende till
kommunstyrelsen.
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att ärendet ska besvaras med
hänvisning till att Lindholmstorpet är ett prioriterat utvecklingsområde, och
att en långsiktig plan för området finns. Detta bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Lindholmstorpet är ett prioriterat utvecklingsområde, och en långsiktig plan
för området finns.
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