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Kommunstyrelsen 

 
kallas härmed till sammanträde 2018-11-27 kl. 10.00 i 
Kommunledningskontoret, Pyramiden för att behandla följande ärenden: 
 
Under beredningstid med början klockan 10.00-12.00: 
 
Samhällsbyggnad Bergslagen om VA-fond 
Fastighetschef Jessica Nilsson om lokalförsörjningsplan för Hällefors 
kommun. 
Ekonomichef Jessica Jansson om utredning gällande Folkets hus. 
Kommunchef Tommy Henningsson informerar kring pågående processer. 
 
Klockan 13.00-14.30 
 
Kultur- och fritidschef Kicki Johansson om biblioteksverksamheten. 
Näringslivsstrateg Gabriela Kloth om turismstrategi. 
 
Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 14.30 
 
OBS! Efter sammanträdets avslut, kommer revisorerna för en information. 
 
Ärenden 
 
1 Upprop. 

 
2 Val av justerare samt dag för justering. 

 
3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 

 
4 Fastställande av dagordning. 

 
Beslutsärenden 
 
5 Lokalförsörjningsplan för 2019-2028, samt utskottsinitiativ om utredning 

av ändamålsenliga och samordnade lokaler för trygghetsboendet, samt 
måltidssituationen på Sörgården i Grythyttan, dnr KS 18/00244 respektive 
18/00210 

 
6 Rapport Folkets hus Hällefors, dnr KS 18/00238 
 
7 Utredning av förutsättningarna för namnbyte från Hällefors kommun till 

Hällefors-Grythyttans kommun, dnr KS 16/00257 
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8 Huvudöverenskommelse HÖK 18 med Lärarförbundets och Lärarnas 

riksförbunds samverkansråd, dnr KS 18/00248 
 
9 Lönestrategi samt lönepolitiska riktlinjer 2019, dnr KS 18/00247 
 
10 ANDTS-policy för Hällefors kommun 2018-2021 
 
11 Nyckeltalssammanställning för Hällefors kommun 
 
12 Ansökan om bidrag, Örebro läns nämndemannaförening, dnr KS 18/00148 
 
13 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2019, dnr KS 

18/00245 
 
14 Reviderad timtaxa för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens 

verksamheter, dnr KS 18/00234 
 
15 VA-taxa för Hällefors kommun 2019, dnr KS 18/00240 
 
16 Avfallstaxa för Hällefors kommun 2019, dnr KS 18/00241 
 
17 Utskottsinitiativ utredning debitering av tillsynsavgifter, dnr KS 18/00267 
 
18 Revidering av samverkansavtal Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

för hantering av byggsanktionsavgifter, dnr KS 18/00235 
 
19 Förvaltning och drift av idrotts- och motionsanläggningarna Hurtigtorpet 

och ishallen, dnr KS 18/00243 
 
20 Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för 

Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat, dnr KS 18/00206 
 
21 Taxor och avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorg, dnr KS 

18/00254 
 
22 Delegation avseende ansvarig anmälare och utredare gällande vårdskada, 

dnr KS 18/00249 
 
23 Årskurs 6 i Grythyttan, dnr KS 18/00258 
 
24 Läsårstider 2019/20, dnr KS 18/00255 
 
25 Strategisk plan och budget för Hällefors kommun 
 
Informationsärenden 
 
26 Information från kommunalförbund, gemensamma nämnder och bolag, ej 

bilaga 
 

27 Kommunstyrelsens balanslista, dnr KS 18/00009 
 
28 Medel från Tillväxtverket  
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29 Vård- och omsorgsboende i Hällefors kommun, dnr KS 16/00171 

 
30 Delårsrapport för Hällefors Bostads AB per 2018-08-31, dnr KS 18/00237 
 
31 Delårsrapport för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen per 2018-06-30, 

dnr KS 18/00251 
 
32 Delårsrapport för Bergslagens räddningstjänst per 2018-08-31, dnr KS 

18/00252 
 
33 Förteckning över ej besvarade medborgarförslag och motioner, dnr KS 

18/00212 
 
34 Förteckning över besvarade medborgarförslag och motioner, dnr KS 

18/00213  
 
35 Vård- och omsorgsboende, dnr KS 16/00171 
 
36 Behov av vård- och omsorgsboende september och oktober 2018, dnr KS 

18/00028 
 
37 Ärendehantering från slutenvården till och med oktober 2018, dnr KS 

18/00029 
 
Delgivningsärenden 
 
38 A) Arbogaåns vattenförbund: Sammanfattning av recipientkontrollen 2017 

 
B) Nora kommun: Protokollsutdrag KS 2018-10-24 § 123, 
Familjesamverkansteam 
 
C) Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen: Yttrande över 
Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i 
reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge 
 
D) Kommunförvaltningen: Förändring i attestförteckning ansvar 110, 140, 
190,604, 900.  
 
E) SKL: Cirkulär 18:37, 18:39, 18:40, 18:42, 18:45, 18:46 
 
F) Bergslagens överförmyndarnämnd: Protokoll 2018-10-17 
 
G) BoAB: Styrelseprotokoll 2018-09-17 
 
H) Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen: Protokoll 2018-09-21 
 
I) BRT: Protokoll 2018-09-19 
 
J) Polisen: Tillståndsbevis för skjutning med eldvapen inom detaljplanerat 
område för kommunjägare 
 

Delegeringsbeslut 
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39 A) Kommunchef Tommy Henningsson enligt bilaga med 

anmälningsdatum 2018-10-29 
 
B) Rektor Greta Hidén enligt bilaga med anmälningsdatum 2018-08-28 
och 2018-10-31 
 
C) KSO Annalena Järnberg enligt bilaga med anmälningsdatum 2018-10-
24 
 
D) Områdeschef Päivi Saxin enligt bilaga daterad 2018-10-10 

 
 
 
Annalena Järnberg 
ordförande 
 

Mathias Brandt 
   kanslichef 
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Lokalförsörjningsplan för 2019-2028, dnr KS 18/00244 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-24 § 48 
Lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun daterad 2018-10-15 
 
Ärendet 
Kommunens nu gällande lokalförsörjningsplan antogs av kommunfullmäktige 
i april. Lokalförsörjningsplanen är ett strategiskt dokument som bland annat 
syftar till att optimera användandet av kommunens ekonomiska resurser och 
på så sätt bidra till en god ekonomisk hushållning. Kommunförvaltningen har 
under en längre tid arbetat med flera olika processer, som berör lokaler i 
någon mån, utan tydlig riktning. Förvaltningen ser därför ett behov av 
revidering av befintlig plan och att uppdrag kopplade till lokalbeståndet 
förtydligas och konkretiseras.  
 
Det långsiktiga målet med lokalförsörjningsplanen är att kommunens 
verksamheter ska ha tillgång till lokaler som bidrar till, för 
kommuninvånarna, attraktiva verksamheter samtidigt som den största möjliga 
kommunnyttan uppnås.  
 

Ekonomi 
Kommunens kostnader för outnyttjade lokaler uppgår i dagsläget till 
omkring 1,7 mkr per år, vilket inte är förenligt med god ekonomisk 
hushållning. Flera av de åtgärder som föreslås i planen innebär kostnader 
eller utgifter av engångskaraktär men är nödvändiga för att sänka 
kommunens framtida driftkostnader. Förvaltningen föreslår att ett antal 
utredningsuppdrag genomförs av förvaltningen för att kunna definiera 
framtida driftkostnader som de olika förslagen genererar. 
 
Folkhälsa 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 

 
 

Miljö 
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Optimering av lokalutnyttjande innebär inte bara positiva effekter för 
kommunens ekonomi. Även miljön gynnas då energiåtgång kan minimeras. 
  
 
Medborgarperspektiv 
Lokaler som används i kommunala verksamheter påverkar medborgarna 
och deras upplevelse av verksamheternas kvalitet som helhet. Det är därför 
av vikt att belysa medborgarperspektivet vid alla typer av 
lokalförändringar. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Anta förliggande förslag till lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 

2019-2028. Tidigare plan upphör därmed att gälla. 
 

- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att genomföra en utredning av 
möjligheterna att samla flera av kommunens verksamheter, som idag 
bedrivs i externa lokaler, i gamla kommunhuset. I utredningen ska såväl 
ekonomiska som verksamhetsmässiga aspekter belysas. Utredningen 
finansieras genom kommunstyrelsens strategimedel år 2019 med 
maximalt 300 000 kronor. Utredningen ska återrapporteras till 
kommunstyrelsen senast i mars 2019.  

 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att upprätta ett gestaltningsprogram 

för platsen där Godtemplargården idag är placerad. 
Gestaltningsprogrammet ska tillsammans med en ekonomisk kalkyl för 
genomförande presenteras för kommunstyrelsen senast i april 2019. 
Kostnader för utredningen finansieras kommunstyrelsens strategimedel år 
2019 med maximalt 50 000 kronor.    

 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att genomföra en projektering för 

utveckling av utemiljön vid Grythyttans skola. Projekteringen finansieras 
med fastighetsenhetens medel för planerat underhåll för år 2019. 

 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att tillsammans med 

Samhällsbyggnadsförbundet utreda gata- parkverksamhetens långsiktiga 
lokalbehov i Hällefors. Utredningen ska återkopplas till kommunstyrelsen 
i samband med nästa revidering av lokalförsörjningsplanen.   

 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till 

samutnyttjande av dusch- och omklädningsrum i ishallen samt, om det 
bedöms möjligt, upprätta en kalkyl för rivning av delar av 
sanitetsbyggnaden på Hällevi samt renovering av dusch- och 
omklädningsrummen i ishallen Kalkylen ska presenteras för 
kommunstyrelsen senast i februari 2019. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar fastighetschef 
Jessica Nilsson utförligt utifrån en Powerpoint presentation som distribueras 
till ledamöter och ersättare. Kommunchef Tommy Henningsson kompletterar 
föredragningen. 
 



3(4) 

 

Ordförande Christina Johannson (M) ställer fråga om nyligen gjorda 
investeringar i Godtemplargården påverkat fastighetens bokförda värde, vilket 
besvaras av fastighetschef Jessica Nilsson. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om alternativ till rivning av 
Godtemplargården och utredning av dessa alternativ, vilket besvaras av 
fastighetschef Jessica Nilsson och kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga kring hur 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen själva ser på sin lokal och sitt 
lokalbehov i Hällefors, vilket delvis besvaras av Allan Myrtenkvist (S) och 
fastighetschef Jessica Nilsson. 
 
Ordförande Christina Johannson (M) ställer fråga om avtalet med 
biblioteksverksamhet i externa lokaler, vilket besvaras av fastighetschef 
Jessica Nilsson. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om vilka lokaler som avses när individ- 
och familjeomsorgens verksamhet berörs, vilket besvaras av fastighetschef 
Jessica Nilsson. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Ritha Sörling (V), Allan Myrtenkvist (S) 
och ordförande Christina Johansson (M) utan att yrka. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag vilket bifalls. 

 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
- Anta förliggande förslag till lokalförsörjningsplan för Hällefors kommun 

2019-2028. Tidigare plan upphör därmed att gälla. 
 

- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att genomföra en utredning av 
möjligheterna att samla flera av kommunens verksamheter, som idag 
bedrivs i externa lokaler, i gamla kommunhuset. I utredningen ska såväl 
ekonomiska som verksamhetsmässiga aspekter belysas. Utredningen 
finansieras genom kommunstyrelsens strategimedel år 2019 med 
maximalt 300 000 kronor. Utredningen ska återrapporteras till 
kommunstyrelsen senast i mars 2019.  

 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att upprätta ett gestaltningsprogram 

för platsen där Godtemplargården idag är placerad. 
Gestaltningsprogrammet ska tillsammans med en ekonomisk kalkyl för 
genomförande presenteras för kommunstyrelsen senast i april 2019. 
Kostnader för utredningen finansieras kommunstyrelsens strategimedel år 
2019 med maximalt 50 000 kronor.    

 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att genomföra en projektering för 

utveckling av utemiljön vid Grythyttans skola. Projekteringen finansieras 
med fastighetsenhetens medel för planerat underhåll för år 2019. 

 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att tillsammans med 

Samhällsbyggnadsförbundet utreda gata- parkverksamhetens långsiktiga 
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lokalbehov i Hällefors. Utredningen ska återkopplas till kommunstyrelsen 
i samband med nästa revidering av lokalförsörjningsplanen.   

 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till 

samutnyttjande av dusch- och omklädningsrum i ishallen samt, om det 
bedöms möjligt, upprätta en kalkyl för rivning av delar av 
sanitetsbyggnaden på Hällevi samt renovering av dusch- och 
omklädningsrummen i ishallen Kalkylen ska presenteras för 
kommunstyrelsen senast i februari 2019. 
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Utskottsinitiativ: utredning av ändamålsenliga och 
samordnade lokaler för trygghetsboendet, samt 
måltidssituationen på Sörgården i Grythyttan, dnr KS 
18/00210 
 
Ordförande Christina Johansson (M) inleder med att redovisa för ärendets 
gång och överlämnar sedan ordet till socialchef Ingrid Holmgren som föredrar 
ärendet muntligt. 
 
Vivianne Pettersson (M) nämner att frågan om matlådor för de äldre på 
Sörgården i Grythyttan även togs upp på bildningsutskottets möte och yrkar 
att ärendet lyfts upp till beslut. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer en fråga angående att ärendet tas i samband med 
lokalförsörjningsplanen, vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer en fråga angående ombyggnation av Fyrklövern 
och att beslut behöver tas omgående, vilket besvaras av socialchef Ingrid 
Holmgren. 
   
Ordförande Christina Johansson (M) uttrycker sig angående att ärendet först 
låg som ett beslutsärende och sedan blev ett informationsärende, vilket 
besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) informerar att allmänna utskottet har 
antagit lokalförsörjningsplanen som är ett levande dokument och att 
Sörgården ingår i den planen. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) nämner att omsorgsutskottet har väntat 
länge avseende Grythyttan och yrkar att ärendet ska skickas vidare till 
kommunstyrelsen. 
 
Johan Stolpen (V) ställer en fråga om lokalförsörjningsplanen som 
planeringsdokument och ärendet avseende underlag, vilket besvaras av 
socialchef Ingrid Holmgren. 
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Christina Johansson (M) uttrycker sig angående utskottets roll i att bereda 
ärenden för kommunstyrelsen och behov för påskyndad hantering. 
 
Johan Stolpen (V) ställer en fråga om hur budgeten för 2019 påverkas, vilket 
besvaras av ordförande Christina Johansson (M). 
 
Allan Myrtenkvist (S) yrkar att beslut tas om att processen ska påskyndas 
avseende Sörgården i enlighet med föredragningen och att det tas med i 
budgetarbetet inför 2019. 
 
Torbjörn Saxin (S) uttrycker att åtgärder avseende Sörgårdens kök och 
sanitetsutrymmen har diskuterats i flera år utan att något har hänt. 
 
Johan Stolpen (V) yrkar att det i beslutet står med att planering och 
genomförande igångsätts och tas med i budgetprocessen för 2019. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) sammanfattar att omsorgsutskottet 
beslutar föreslå kommunstyrelsen:  
 
- att som en del av lokalförsörjningsplanen skyndsamt påbörja 

planeringsprocessen avseende ändamålsenliga och samordnade lokaler, 
samt måltidssituationen på Sörgården i Grythyttan.  

 
- att processen avseende ändamålsenliga och samordnade lokaler, samt 

måltidssituationen på Sörgården i Grythyttan, tas med i budgetarbetet 
inför 2019.  

 
 
Omsorgsutskottet förslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 
- att som en del av lokalförsörjningsplanen skyndsamt påbörja 

planeringsprocessen avseende ändamålsenliga och samordnade lokaler, 
samt måltidssituationen på Sörgården i Grythyttan.  

 
- att processen avseende ändamålsenliga och samordnade lokaler, samt 

måltidssituationen på Sörgården i Grythyttan, tas med i budgetarbetet 
inför 2019.  
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1 Inledning 

Lokaler är en viktig resurs för den offentliga sektorn och en förutsättning för att 
offentliga organisationer ska kunna fullfölja sitt uppdrag att tillhandahålla 
allmännyttig service.1 Lokalförsörjningsplanen ska säkerställa att de kommunala 
verksamheterna bedrivs i ändamålsenliga lokaler samt att tillgången på lokaler 
motsvarar behoven. Planen innehåller en redogörelse för lokaler som används 
idag och förslag till förändringar som krävs för att tillgodose verksamheternas 
lokalbehov på kort och lång sikt. Planen upprättas av lokalförsörjningsgruppen 
och har sin utgångspunkt i analyser av verksamheternas uppdrag, 
befolkningsutveckling och lokalernas ändamålsenlighet. Planen ligger också till 
grund för underhålls- och investeringsplaner i kommunens fastighetsbestånd och 
är nära kopplad till budgetprocessen. Eftersom planen påverkas av flera faktorer 
som snabbt kan förändras revideras planen en gång per år. 

 
1.1 Bakgrund 
Kostnader för lokaler är inte sällan den näst största utgiftsposten i kommunernas 
budgetar, efter kostnaden för personal.2 Att kontinuerligt planera för och analysera 
hur lokaler används är därför av stor vikt för att säkerställa att kommunens 
ekonomiska resurser används så effektivt som möjligt. Lokalbehoven påverkas av 
en rad faktorer som ligger utanför kommunens direkta kontroll, såsom 
invånarantal och befolkningsstruktur, arbetslöshet, flyttmönster, politiska beslut 
och utbud från privata utförare på marknaden.  
 
En plan bidrar till handlingsberedskap. Genom att fortlöpande anpassa mängden 
lokaler till verksamheternas behov säkerställs att de ekonomiska resurserna nyttjas 
så optimalt som möjligt.  
 
Lokalernas skick och utformning tenderar också att påverka upplevelsen av den 
totala kvaliteten i verksamheten som bedrivs i lokalerna. Goda och 
ändamålsenliga lokaler är därför betydelsefulla för verksamhetens totala upplevda 
kvalitet.  
 
1.2 Mål 
Det långsiktiga målet med lokalförsörjningsplanen är att kommunens 
verksamheter ska ha tillgång till lokaler som bidrar till, för kommuninvånarna, 
attraktiva verksamheter samtidigt som den största möjliga kommunnyttan uppnås.  

 
1.3 Syfte 

Lokalförsörjningsplanen har följande syften: 
• Ge verksamheterna tillgång till goda och andamålsenliga lokaler samtidigt 

som ett överutbud av lokaler undviks, 
• säkerställa att investeringar och underhållsinsatser koncentreras till 

fastigheter som på sikt kommer att behövas inom kommunens verksamheter, 
• undvika dyra nödlösningar, 
• upprätthålla en handlingsberedskap vid ändrade förutsättningar som påverkar 

lokalbehoven.  
 
  

                                                      
1 Sveriges kommuner och landsting (2014) 
2 Sveriges kommuner och landsting (2007) 



5(21) 

 

1.4 Metod 
Planen upprättas av kommunens lokalförsörjningsgrupp. Här ingår skolchef, 
socialchef, kommunchef samt fastighetschef. Fastighetschefen är sammankallande 
och ansvarig författare av dokumentet. Verksamhetschef är ansvarig för att fånga 
upp och föra vidare verksamhetsområdets lokalbehov, såväl kortsiktiga som 
långsiktiga. Lokalförsörjningsplanen mynnar ut i ett antal förslag till anpassningar 
i beståndet. Det kan vara justeringar av mängden lokaler men också behov av 
verksamhetsanpassningar i befintliga lokaler som är nödvändiga ur 
arbetsmiljösynpunk eller för att möjliggöra verksamhetsmässiga och lokalmässiga 
effektiviseringar. 
 
Arbetsprocessen för framtagande av lokalförsörjningsplanen består av fyra faser: 
1. Nulägesbeskrivning av befintliga lokalers tekniska status och 

ändamålsenlighet. 
2. Bedömning av verksamheterna lokalbehov på kort och lång sikt. 
3. Analys av hur lokalbeståndet behöver utvecklas och anpassas för att möta 

verksamheterna förväntade behov. Detta resulterar i förslag till anpassningar i 
beståndet. 

4. Uppföljning av hur arbetsprocessen har fungerat. 
 
1.5 Avgränsning 
Planen omfattar samtliga lokaler som används för kommunens verksamheter 
under innevarande år. Planen är övergripande och beskriver i generella drag hur 
lokalerna motsvarar verksamheternas behov. Mindre avvikelser från de generella 
beskrivningarna kan förekomma men bedöms kunna avhjälpas inom befintlig 
budget och påverkar inte verksamheten i stort.   

 
2 Nulägesbeskrivning 

Nulägesbeskrivningen är en analys av de lokaler som finns tillgängliga inom 
kommunens eget fastighetsbestånd och de som förhyrs på den externa marknaden, 
avseende ändamålsenlighet och teknisk status. För de förhyrda lokalerna är dock 
den tekniska statusen inte lika intressant då det som regel är hyresvärden som bär 
underhållsansvaret för dessa lokaler.  
 
Handlingsutrymmet är betydligt större för de egenägda lokalerna då 
lokalhyresavtalen för de externt förhyrda lokalerna i de flesta fall är så kallade 
blockhyresavtal med långa löptider. Vid inhyrning av lokaler är därför 
kontraktstrukturen viktig och parametrar att noga överväga vid 
kontraktstecknande är avtalslängd, uppsägningstid samt kostnads- och 
ansvarsfördelning mellan parterna.  
 
2.1 Egenägda lokaler 
Kommunens egenägda fastighetsbestånd omfattar omkring 30 000 kvadratmeter 
lokalarea och består i huvudsak av skolor, förskolor och lokaler för administrativ 
verksamhet. 
 
Generellt finns ett stort underhållsbehov i beståndet och kommande år måste 
underhållsnivån höjas för att värdet i fastigheterna ska kunna bibehållas. 
Erfarenhetsmässigt blir akuta reparationer och underhållsinsatser dyrare än 
planerade åtgärder och leder dessutom ofta till stora störningar för 
verksamheterna. Underhållsplaner för kommunfastigheterna är framtagna men i 
behov av revidering.  



6(21) 

 

 
2.1.1 F.d. Kommunhuset med flygelbyggnad 
Lokalerna står i dag tomma med undantag för källarvåningen där kommunens IT-
avdelning och en datasal för utbildning inryms, samt västra flygelbyggnaden där 
fackförbundens lokalavdelningar finns.  
 
Kommunhuset har ett stort eftersatt underhåll som kommer att kräva mycket stora 
underhålls- och investeringsåtgärder oavsett vad byggnaden i framtiden ska 
användas till.  
 
Lokalerna är byggda och utformade för kontorsändamål. 
 
2.1.2 Godtemplargården 
I dagsläget är delar av källarvåningen uthyrd till IOGT-NTO via ett så kallat 
rivningskontrakt. Det innebär att hyresgästens besittningsskydd är bortförhandlat 
och att kommunen därmed inte är skyldig att tillhandahålla ersättningslokal till 
hyresgästen vid ev. rivning. Skolans vaktmästare nyttjar varmgaraget och vissa 
delar av gamla arresten. I skrivande stund finns även delar av vuxenutbildningen i 
den västra delen närmast torget. Därutöver har lokalvårdsverksamheten 
personalutrymmen i den del som skolan lämnade i samband med att 
modulbyggnaden färdigställdes vid höstterminsstarten 2018.   
 
Godtemplargården är i behov av fasadrenovering och en uppgradering av 
värmesystemet. Byggnaden behöver även tillgänglighetsanpassas om den i 
framtiden ska används för kommunal verksamhet. 
 
Byggnaden är tillbyggd och ombyggd ett flertal gånger. Huset är dessutom byggt i 
olika nivåer med flera olika entréer vilket försvårar användning av byggnaden. 

 
2.1.3 Kommunledningskontoret, F.d. Formens hus 
Huset inrymmer den kommunövergripande administrationen. Invändigt är 
byggnaden i mycket gott skick då den renoverades och byggdes om så sent som 
under 2017. Huset har en unik konstruktion och det är ovisst med vilket intervall 
yttertak och fasader behöver underhållas. 
 
Efter den senaste ombyggnationen är byggnaden anpassad till den administrativa 
verksamhet som bedrivs i huset. Dock är planlösningen inte optimal då mötes- 
och konferensrum ligger inrymda i husets mitt. Det gör att störningar förekommer 
för de personer som har sina arbetsplatser i anslutning till dessa utrymmen.  
 
2.1.4 Terrassen 
Terrassen är hopbyggd med Formens hus och inhyser idag Hällefors bostads AB:s 
verksamhet. Hyrestiden sträcker sig till 2037. Lokalerna är för verksamheten 
ändamålsenlig och i gott skick då de renoverades och byggdes om under 2017. 
 
2.1.5 Tingshuset Grythyttan 
I huset finns en lokal i entréplanet där biblioteket inryms. På övervåningen finns 
två bostadslägenheter. I skrivande stund är huset fullt uthyrt. 
 
Byggnaden genomgick en omfattande renovering under 2015 och är i gott skick. 
Dock är fasadvirket dåligt och kommer att behöva bytas inom en snar framtid.   
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2.1.6 Förskolan Masken 
Byggnaden inhyser tre avdelningar. Fastigheten har mycket omfattande 
underhållsbehov både invändigt och utvändigt. Då det under många år funnits en 
osäkerhet kring fastighetens framtid har endast felavhjälpande underhållsinsatser 
genomförts. Under våren 2018 gjorde miljö- och byggnadsnämnden en inspektion 
av inomhusmiljön där en rad brister konstaterades. Bland annat bristfälligt 
underhåll av toaletter och golv samt hög ljudvolym från ventilationssystemet. En 
obligatorisk ventilationskontroll som genomfördes under hösten 2018 resulterade i 
ett underkänt resultat. För att komma tillrätta med bristerna och få ett godkänt 
resultat krävs en rad åtgärder med betydande kostnader som följd.    
 
Byggnaden är uppförd för förskoleverksamhet. Dock är lokalerna inte anpassade 
till dagens pedagogik och storlek på barngrupper. Inte heller utemiljön är 
anpassad efter barnantalet. 
 
Inte heller köket på Masken är ändamålsenligt för verksamheten. Det är litet och 
trångt med få arbetsytor vilket försvårar arbetet. Den låga takhöjden i köket 
medför att kylar och frysar måste vara av enklare modell med sämre prestanda än 
professionell utrustning. Avsaknande av ett omklädningsrum för kökspersonalen 
försvårar också en god livsmedelssäkerhet. För tillfället finns en provisorik 
lösning där kökspersonal byter om mellan lokalvårdskemikalier och 
driftutrustning till fastigheten.  
 
2.1.7 Klockarhagsskolan 
Klockarhagsskolan byggdes om och till samt renoverades under åren 2010-2012. 
Lokalerna inrymmer grundskola för F-9 samt administration för 
skolverksamheten. Lokalerna är generellt sett i gott skick. Taken på flera av de 
ursprungliga byggnaderna behöver dock bytas inom en snar framtid liksom de 
fönster som inte byttes i samband med ombyggnationen.  
 
Lokalerna är anpassade till den typ av verksamhet som bedrivs. Dock visar den 
enkät som fastighetsenheten gjorde om lokaler under våren 2018 att det finns ett 
stort missnöje med inomhusklimatet vad avser luftkvalitet och temperatur.  
Klassrummen med tillhörande ventilationsanläggningar är dimensionerade för 20 
elever per klass. I takt med att storlekarna på klasserna ökat har luftkvaliteten 
försämrats. Det finns även problem med inomhustemperatur som skiftar mellan 
väldigt kallt och väldigt varmt beroende på utomhustemperatur. Personalen 
upplever att det har en stor negativ inverkan på elevernas fokuserings- och 
koncentrationsförmåga. 
  
Utemiljön behöver underhållas och vidareutvecklas. Både elever och personal 
upplever att det finns för få möjligheter till aktiviteter på den befintliga 
skolgården. Eleverna har själva framfört önskemål om bland annat väderskydd, 
hinderbana, klättervägg och fler gungor.   
 
2.1.8 Centralköket 
Kökslokalerna är i stort behov av renovering. Generellt är ytskikt slitna och 
svårstädade vilket uppmärksammats av kommunens enhet för livsmedelskontroll 
vid tidigare inspektioner. Varumottagningen är trång och det är ont om plats för 
ankommande gods. Sopsorteringen är placerad nära varumottagningen och 
personal och besökare måste passera komposttunnor och avfallskärl för att komma 
in i lokalen. Det gör att verksamheten inte kan garantera en helt riskfri 
livsmedelshantering. Kökets yta och utformning tillåter inte et optimalt 
arbetsflöde. Ett särskilt problem är golvbeläggningen i kök och kylrum som 
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ideligen spricker sönder på grund av undermåligt underarbete. Detta resulterar i en 
osäker livsmedelshygien. Personalutrymmena med toalett, dusch, 
omklädningsrum och tvätt är slitna och svårstädade.  Inte heller diskinlämningen 
är optimal med nuvarande antal elever.  
 
Elevrestaurangen har en hög standard, bortsett från de extra rum som inför 
höstterminen 2018 gjordes om från musikundervisning till extra matsalsutrymme 
för att klara det höga elevantalet.        
 
2.1.9 Pihlskolan 
Pihlskolan inrymmer gymnasieskolans verksamhet och administration. 
Lokalerna är i stort behov av underhåll såväl invändigt som utvändigt. Dragiga 
fönster och läckande tak förekommer. Ventilation och belysning behöver förnyas i 
flera delar och skolan är dessutom inte tillgänglighetsanpassad även om vissa 
insatser gjorts under de senaste åren. Invändiga ytskikt är mycket slitna och det 
höga elevantalet har medfört ett behov av fler toaletter.   
 
2.1.10 Grythyttans skola 
Skolan inhyser grundskola årskurs F-5 samt fritidshem. Matsal finns i en externt 
förhyrd lokal på Sörgården i anslutning till skolan. Byggnaden har i vissa delar ett 
eftersatt underhåll och kräver en del åtgärder de kommande åren. Det högst 
prioriterade är uppgradering av ventilation och värmesystem. Utemiljön kring 
skolan är i mycket stort behov av utveckling och underhåll samt förbättrad 
belysning.  
 
2.1.11 Sporthallen 
I byggnaden bedrivs idrottsverksamhet för skola och föreningsliv. I källarplanet 
inryms bowlinghall, styrketräningslokal och en mindre motionslokal. Sporthallen 
genomgick åren 2007-2009 en omfattande renovering. Förutom nya ytskikt 
invändigt byttes ventilation, belysning, golvet i stora hallen och en ny 
fjärrvärmecentral installerades.  
 
Avloppsstammar och ledningar är i mycket dåligt skick och behöver bytas. Även 
yttertaket behöver läggas om. Invändigt finns underhållsbehov i bowlinghallens 
lokaler vad gäller ytskikt, belysning och sanitetsutrymmen.  
 
Lokalerna är ändamålsenliga för den verksamhet som bedrivs. 

 
2.1.12 F.d. Kronhagsskolan 
Byggnaden inrymmer daglig verksamhet för funktionshundrade, gymnastiksal 
som används både av föreningslivet och skolan samt lokaler för kommunens 
arbetsmarknadsenhet. 
 
Lokalerna där den dagliga verksamheten finns byggdes om, renoverades och 
anpassades för verksamhetens räkning under 2012.  För att möjliggöra fler 
meningsfulla arbetsuppgifter för personer inom kommunens arbetsmarknadsenhet 
skulle snickeriet i källarplan behöva förses med ny ventilation samt en spånsug.   
 
Gymnastiksalen med tillhörande dusch- och omklädningsrum är i stort behov av 
underhåll. Vs-installation, ventilation och ytskikt är mycket dåligt och omodernt 
skick. Taket på entrén vid gymnastiksalen behöver läggas om då det periodvis 
läcker in vatten och även fönster behöver bytas.  
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2.1.13 Lindholmstorpet 
Lindholmstorpet är ett av Hällefors äldsta bostadshus, uppfört i mitten av 1600-
talet. Torpet som testamenterades till kommunen har under långa perioder 
arrenderats ut som kaffestuga. Under 2018 renoverades köket för att uppfylla 
kraven på livsmedelshantering för att åter kunna använda lokalen för 
caféverksamhet. Torpet är i dagsläget uthyrt till en näringsidkare som driver 
caférörelse.   
 
Nyligen har en omfattande, och enligt bedömning gammal, vattenskada i 
golvbjälklaget i torpet upptäckts. Det innebär att i princip hela bjälklaget brutits 
upp för torkning. Grunden har städats från organiskt material och marken under 
huset har försetts med diffusionsspärr. Det gamla värmesystemet är mycket dåligt 
och kommer därför att tas bort i samband med denna renovering. Luftvärmepump 
kommer istället att installeras.   
 
Taket på den stora ekonomibyggnaden behöver bytas inom en snar framtid för att 
undvika att uthuset förfaller. En översyn av elinstallationerna behöver också 
utföras inom de närmste åren.  
 
Det centrala läget, samt den gröna oas som området omkring Lindholmstorpet 
utgör, har en stor potential för flera olika verksamheter. Det finns en utredning 
kring användning och tillgängliggörande av området för allmänheten. Denna bör 
aktualiseras och presenteras kopplat till en ekonomisk kalkyl för vidareutveckling 
av området.  
 
2.1.14 Räddningsstationen 
Lokalerna hyrs ut till Bergslagens räddningstjänst. Flera underhållsinsatser har 
genomförts de senaste åren och lokalerna är i gott skick.  
 
2.1.15 Kommunförrådet  
Kommunförrådet med tillhörande sanitetsutrymmen hyrs ut till gata-
parkavdelningen inom Samhällsbyggnadsförbundet.  
 
Fastigheten är anpassad till hyresgästens behov. En statusbesiktning av byggnaden 
har genomförts vilken ger vid handen att byggnaden är uttjänt och i så pass dåligt 
skick att rivning bör övervägas.   
 
2.1.16 Krokbornsparken 
Krokbornsparken är Sveriges äldsta folkpark. I samband med att parken 
byggnadsminnesförklarade 1996 upprättade Länsstyrelsen en vårdplan för parken. 
Där föreskrivs bland annat hur byggnaderna ska vårdas och underhållas. 
 
Föreningen Krokborns vänner ansvarar för skötsel och uthyrning av parken.  
Parken är en populär festplats under sommarhalvåret men även en välbesökt plats 
för rekreation. 
 
2.1.17 Björkskogsnäs 
Inom naturreservatet Björskogsnäs finns ett antal byggnader som ägs av Hällefors 
kommun. Ett av husen är uthyrt till en privatperson och Nymansgården sköts via 
föreningsdrift. Övriga byggnader står outnyttjade.  
 
Vissa av byggnader har ett stort underhållsbehov. Taket på loftgångshuset 
kommer att bytas under hösten 2018. Möjligheter till medfinansiering från 
Länsstyrelsen finns för underhållsåtgärder inom reservatet.  



10(21) 

 

2.1.18 Hällevi idrottsplats 
Hällevi idrottsplats utgörs av en fotbollsplan för spel 11 mot 11, en grusplan, en 
mindre gräsplan, sanitetsbyggnad samt ishallen. Ishallen ägs av Hällefors 
ishockeyklubb medan kommunen äger ispisten.  
 
Ispisten är i gott skick då den totalrenoverades under 2016 och under 2017 byttes 
kylanläggningen. Även planbelysningen i ishallen är nyligen bytt.   
 
Sanitetsbyggnaden för fotbollen som även innehåller förråd och klubbutrymmen 
är i alla avseenden i mycket dåligt skick.  
 
2.1.19 Resecentrum 
Hällefors resecentrum stod klart under hösten 2016. Byggnaden utsätts för ett stort 
slitage och periodvis skadegörelse. Arbete med en ansökan om 
kameraövervakning för att stävja vandalism pågår i skrivande stund. 

 
2.2 Förhyrda lokaler 
Kommunen bedriver en stor del av sin verksamhet, framförallt vård- och 
omsorgsverksamhet, i förhyrda lokaler. Största hyresvärden är Hällefors Bostads 
AB, men även andra externa hyresvärdar upplåter lokaler till kommunal 
verksamhet. Nedan följer en redogörelse för det inhyrda lokalbeståndet. 
 
2.2.1 Folkets hus 
Lokalerna i Folkets hus hyrs för kulturskolans räkning samt för vissa delar av den 
kommunala vuxenutbildningen. Dessutom ger gällande avtal med Folkets hus 
förening lokala föreningar rätt att nyttja två av de möteslokaler som finns i huset 
kostnadsfritt. 
 
Kulturskolans lokaler är ändamålsenliga för verksamheten och i gott skick. 
 
Lokalerna där SFI-undervisningen bedrivs är inte optimala bland annat för att de 
är separerade från övrig vuxenutbildning på Pihlskolan.    
  
2.2.2 Förskolan Lärkan 
Förskolan Lärkan är belägen på Bergslagsvägen/Gillersvägen i Hällefors tätort. 
Kommunen blockhyr fastigheten av Statens bostadsomvandling med en 
kontraktstid till och med 2036. Till skillnad från övriga externt förhyrda lokaler 
ligger allt underhållsansvar för fastigheten på hyresgästen, det vill säga 
kommunen.  
 
Lokalerna innehåller förutom sex förskoleavdelningar, lika många 
bostadslägenheter för personer som är 65 år och äldre. Lokalerna är 
ändamålsenliga för förskoleverksamheten även om det finns önskemål om vissa 
förbättringar. Bland annat är ljudmiljön i byggnaden på Bergslagsvägen 15 ett 
återkommande problem liksom lukter som sprids i lokalerna via ventilationen.   
 
Köket på Gillersvägen är nybyggt och fungerar väl med undantag för lastkajen.  
 
I lokalen på Bergslagsvägen är köket delvis nyrenoverat.  
 
2.2.3 Förskolan Smultronstället 
Lokalerna som inhyser förskolan Smultronstället ägs av Idrottsalliansen 
Hurtigtorpet. Smultronstället en så kallad ur och skurförskola vilket innebär att 
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stora delar av den pedagogiska verksamheten bedrivs utomhus. Med utgångpunkt 
i detta bedöms lokalerna vara ändamålsenliga. 
 
Även en stor del av grundskolans idrottsverksamhet utövas i Hurtigtorpets 
motionsområde vilket innebär att elever frekvent nyttjar sanitetsutrymmen i 
byggnaden.   

 
2.2.4 Förkolan Bananen 
Förskolan Bananen utgörs av en inhyrd modulbyggnad vilken innehåller två 
förskoleavdelningar. Byggnaden är sliten och konstruktion, installationer och 
material är av enklare typ, helt enkelt för att byggnaden inte är avsedd att stå lika 
länge som en permanent byggnad.  
 
2.2.5 Sörgården 
Sörgården inrymmer förskola, måltidslokaler och trygghetsboende och hyrs in 
från bostadsbolaget. 
 
På Sörgården bedrivs ett kommunalt trygghetsboende med totalt 20 lägenheter. 
Nivån på vården och omsorgen som kommunen tillhandahåller i trygghetsboendet 
är densamma som hemtjänsten ger i ordinärt boende. 
 
Lokalerna är inte ändamålsenliga ur arbetsmiljösynpunkt då omklädningsrum och 
personaltoalett inte finns i direkt anslutning till boendet. Det saknas också 
möjlighet att förvara och värma mat i anslutning till den gemensamma matsalen 
på boendet. Inte heller diskhanteringen fungerar optimalt och det saknas 
avställningsytor. 
 
Vad gäller köket så finns önskemål om ombyggnation av detta för att kunna 
effektivisera verksamheten. Bland annat bör lastkajen byggas om och ytorna 
disponeras om då det i dagsläget är trångt i både kök och omklädningsrum vilket 
hindrar ett effektivt arbetssätt. Ytskikt är generellt slitna och behöver renoveras.    
 
2.2.6 Centrumhuset 
Lokalerna i Centrumhuset hyrs in från en privat fastighetsägare för 
biblioteksverksamhetens räkning. 
 
2.2.7 Björkhaga , trygghetsboende samt gruppbostad 
Lokalerna hyrs in från kommunens bostadsbolag.  
 
På Björkhaga bedriver kommunen trygghetsboende med totalt 57 lägenheter 
fördelat i tre våningsplan i tre hus. Fastigheten inrymmer också två gruppbostäder 
enligt LSS med totalt 12 lägenheter, sex stycken i vardera boendet. Lokalerna 
fungerar väl ur ett verksamhetsperspektiv. 
 
2.2.8 Björkhaga, vård- och omsorgsboende  
Även denna del av Björkhaga hyrs in från det kommunala bostadsbolaget. 
Här bedrivs ett kommunalt vård- och omsorgsboende med 26 platser varav fyra 
platser avser korttidsverksamhet.  
 
I lokalerna finns problem med trånga utrymmen och smala dörrposter. Expedition 
till sjuksköterskor och medicinrum saknas. Personalrummet ligger inte i direkt 
anslutning till verksamhetslokalerna och utrymme för säker dokumentation och 
låsbart utrymme för smittfarligt avfall saknas. Lokalerna utnyttjas inte effektivt ur 
ett verksamhetsperspektiv då boendet är fördelat på flera våningsplan. 
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Björkhaga kök är nyrenoverat kök. Dock återstår vissa förbättringsområden.  
Det största problemet i dagsläget är att ventilationen upplevs som otillräcklig 
vilket utgör en stor begränsning i verksamheten.    

 
2.2.9 Fyrklövern 
Fyrklövern hyrs in från bostadsbolaget och fungerar som vård- och 
omsorgsboende med 58 platser varav nio platser avser korttidsverksamhet. 
Lokalerna är inte ändamålsenliga för verksamheten, en inventering påvisar brister 
i brandsäkerhet, badrum, läkemedelshantering, låssystem samt avsaknad av ett 
låsbart utrymme för smittfarligt avfall. 
 
Köket på Fyrklövern är ett så kallat mottagningskök som bedöms vara för litet i 
förhållande till verksamheten. Ventilationen upplevs som mycket bristfällig. 
Kökets arbetsytor och ytskikt är inte heller anpassade till dagens standard. 
Lokaliteterna är utspridda på varsin sida i en korridor vilket inte är en optimal 
lösning ur arbetssynpunkt. Varumottagningen och förråd är trångt, där flera kyl- 
och frysskåp även finns placerade, vilket medför att verksamheten inte kan 
garantera full livsmedelssäkerhet. 
 
2.2.10 Gillershöjden 
Lokalerna på våningsplan 2 och 3 ovanpå Hällefors vårdcentral hyrs in från region 
Örebro läns fastighetsbolag Länsgården. Lokalerna har tidigare använts för vård- 
och omsorgsboende men senast som boende för ensamkommande barn och 
ungdomar. Denna verksamhet avslutas dock i mars 2019. 

 
Kommunfullmäktige har beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans 
med fastighetsägaren projektera för en ombyggnation och modernisering av 
lokalerna för att uppnå ett ändamålsenligt vård- och omsorgsboende. 
Projekteringen väntas vara klar vid årsskiftet 18/19 och ska då presenteras som ett 
politiskt beslutsunderlag för hur kommunen önskar gå vidare. 

 
2.2.11 Bergslagsvägen 5 
På Bergslagsvägen 5 hyr kommunen in lokaler från bostadsbolaget för kommunens 
arbetsmarknadsenhet och hemtjänst. 
 
Lokalerna är ombyggda efter verksamhetens behov. Dock räcker inte lokalerna till eftersom 
hemtjänsten har utökat sin verksamhet vilket resulterat i behov av mer utrymme. Bland annat 
saknas ombytesutrymme för män. Hemtjänstens utökning medför också behov av förråd och 
förvaring men även kontor. Trafiksituationen på Bergslagsvägen är heller 
inte optimal då många fordon trängs på liten yta och i anspråkstar stora delar av parkerings- och 
gatuutrymmet på Bergslagsvägen. 

 
2.2.12 Kyllervägen 37 
På Kyllervägen 37, i anslutning till vård- och omsorgsboendet Fyrklövern hyr 
kommunen lokaler för individ- och familjeomsorgen. Lokalerna inhyrs in från 
Hällefors Bostads AB. 
 
Lokalerna är anpassade för socialtjänstverksamhet med brandklassade arkiv för 
socialregister, tillträdesskydd med krossäkert glas och flyktvägar från respektive 
kontor. Lokalerna är dock inte tillgänglighetsanpassade och det finns ett stort 
behov av invändigt underhåll.   
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2.2.13 Mogrensvägen 1 
På Mogrensvägen 1 bedrivs gruppbostad enligt LSS som omfattar fem lägenheter. 
Kommunen hyr lokalerna av Hällefors Bostads AB och lokalerna är 
ändamålsenliga för verksamheten. 
 
3 Bedömning av framtida lokalbehov 

Det framtida behovet av lokaler för kommunal verksamhet påverkas av en rad 
faktorer som ligger utanför kommunens kontroll. Invånarantal, befolkningens 
ålderssammansättning, antal asylsökande, arbetslöshet, flyttmönster, lagändringar, 
ekonomisk konjunktur och privata utförare på marknaden är exempel på dessa 
faktorer. Om prognoser baseras på alla kända faktorer och tillgängliga fakta ökar 
sannolikheten för prognosens träffsäkerhet.  
 
Tio år är det tidsperspektiv som är rimligt och meningsfullt att bedöma. Det kan 
sättas i relation till att en nybyggd fastighet ofta har en förväntad livslängd på 
minst 40 år. Att investera stora summor i en fastighets som efter några år inte 
längre behövs är inte förenligt med god ekonomisk hushållning. Ju större 
osäkerheten är kring framtida behov, desto större är risken att resurser läggs på fel 
ställe.3 
 
Antagandena om befolkningens utveckling grundar sig på tillgängliga prognoser 
från Statistiska centralbyrån, SCB. 
 
 
 
 
  
 
Enligt prognosen beräknas befolkningsmängden som helhet öka med totalt 4 
personer mellan 2019 och 2028. Enligt samma prognos fortsätter sedan den 
minskning som ses under de fem sista åren i tabellen ovan för att under år 2035 
krypa under 7 000 invånare. Noteras bör att folkmängden under första halvåret 
2018 minskade med totalt 85 personer och det totala invånarantalet per sista juni 
2018 uppgick till 7 024 personer. Denna utveckling bör noggrant följas.   
 
3.1 Prognos för den pedagogiska verksamheten 
Nedan presenteras lokalbehoven för den kommunala pedagogiska verksamheten 
under de kommande åren med hänsyn till det kommunala uppdraget samt 
förväntad befolkningsutveckling- och struktur.  
 
3.1.1 Förskolan 
Kommunen ska erbjuda förskola till barn som är bosatta i Sverige och som inte 
har börjat i förskoleklassen eller grundskolan. Normalt ska barn erbjudas förskola 
från och med ett års ålder. De ska få gå i förskolan så mycket de behöver med 
hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller om barnet har ett eget 
behov på grund av familjens situation i övrigt. Ett eget behov kan till exempel 
vara att barnets föräldrar är långtidssjukskrivna, sjuk- eller förtidspensionerade. 
Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga med ett annat barn ska 
erbjudas förskola från och med ett års ålder under minst tre timmar per dag eller 
15 timmar i veckan. Barn ska också erbjudas förskola om de behöver särskilt stöd 
i sin utveckling i form av förskola på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl. 

                                                      
3 Lind och Lundström (2010) 

Prognos för befolkningsmängd Hällefors kommun 2019-2028 
    År  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Antal 7131 7147 7163 7172 7177 7176 7171 7161 7150 7135 
Förändring 14 16 16 9 5 -1 -5 -10 -11 -15 



14(21) 

 

Från och med höstterminen det år då barnet fyller tre år ska kommunen erbjuda 
förskola i minst 525 timmar om året.4 
 
Lokalbehoven för kommunens förskoleverksamhet påverkas, förutom av antalet 
barn i kommunen i åldersgruppen 1-5 år, även av privata utförares 
verksamhetskapacitet samt efterfrågandegrad på den kommunala förskolan. Cirka 
15-20 procent av barnen i kommunen är inskrivna i privat förskola eller fristående 
pedagogisk omsorg. Prognosen för kommunens lokalbehov avseende 
förskoleverksamheten baseras på antalet barn i aktuell åldersgrupp samt på den 
genomsnittliga efterfrågan på kommunal förskoleplats är mellan 90 och 95 
procent. 
 
 
 
 
 
Antalet födda per år prognostiseras vara mycket stabilt under prognosperioden.  
Under första halvåret 2018 föddes totalt 36 barn i kommunen vilket tyder på att 
prognosen för 2018 (74 st) stämmer väl överens med verkligt utfall.  
 
 
 
 
L 
 
För barn i förskoleåldern prognostiseras en ökning om totalt tio barn fram till 
2021 för att sedan stabiliseras under resterande del av prognosperioden. 

 
3.1.2 Grundskola, förskoleklass och skolbarnomsorg 
Grundskolan är en obligatorisk skolform från årskurs 1 till årskurs 9. 
Undervisningsgrupperna kan organiseras åldershomogent eller åldersblandat. 
När elevantalet är för litet för att göra åldershomogena klasser kan åldersblandade 
klasser med till exempel årskurs 1-2 skapas. Förvaltningen kan även av 
pedagogiska skäl skapa åldersblandade klasser. 

 
Förskoleklass är en egen skolform som omfattar 525 timmar per år. Kommunen 
måste erbjuda alla 6-åringar en plats i förskoleklass. Skolformen är obligatorisk 
och Verksamheten är avgiftsfri. Förskoleklasserna finns i skolans lokaler.  

 
Skolbarnsomsorg skall erbjudas alla skolbarn och barn i förskoleklass upp 
till 12 års ålder. Skolbarnsomsorgen organiseras som fritidshem där barnen 
är inskrivna och betalar en avgift upp till årskurs 3. Från årskurs 4 till årskurs 6 
skall kommunen erbjuda plats men fritidshemsverksamheten kan organiseras som 
en öppen verksamhet, så kallad fritidsklubb, där barnen deltar när de så önskar 
utan att vara inskrivna. Föräldrarna betalar en mindre avgift för mellanmål och 
material. Fritidshemmen finns i skolornas lokaler. 

 
 
 
 
 

                                                      
4 Skolverket (2018) 

 
Prognos för antal födda Hällefors kommun 2019-2028 

    År  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Antal 75 76 77 78 79 79 78 78 78 77 
Förändring 1 1 1 1 1 0 -1 0 0 -1 

Prognos för antal barn i förskoleålder 1-5 år Hällefors kommun 2019-2028 
  År  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Antal 365 372 381 381 383 386 388 389 388 387 
Förändring -6 7 9 0 2 3 2 1 -1 -1 

Prognos för antal barn i grundskolan 6-15 år Hällefors kommun 2019-2028 
  År  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Antal 744 745 753 771 775 781 779 788 790 792 
Förändring 34 1 8 18 4 6 -2 9 2 2 
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För barn i grundskoleåldern ses en stor ökning av elevantalet med totalt 82 elever 
fram till 2028. Även denna prognostiserade utveckling bör följas med stor 
noggrannhet de närmaste åren. Kostnader för anpassningar av lokaler kan uppstå 
till följd av en sådan ökning.  

  
3.1.3 Grundsärskola 
Utbildningen i grundsärskolan syftar till att ge barn och ungdomar med 
utvecklingsstörning en till varje elev anpassad utbildning, som så långt som 
möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Elever inom grundsärskolan följer 
grundsärskolans kursplaner för ämnen och de som inte uppfyller kunskapskraven 
för dessa följer kursplaner för ämnesområden. 

 
Ett mål för grundsärskolans verksamhet är att den så långt som möjligt inkluderas 
i kommunens övriga skolverksamhet. Ambitionen är att ordna egen verksamhet i 
kommunen utifrån elevernas behov och därmed minska behovet av köpta platser. 
Grundsärskolan med tillhörande fritidshem/LSS-verksamhet finns i Hällefors. 
Fritidshemmen finns i skolan och flera lokaler samutnyttjas och används under del 
av dagen till skolverksamhet och därefter till fritids- verksamhet. Yngre elever är 
ofta inkluderade i grundskolans ordinarie 
fritidsverksamhet. Elever i grundsärskolan har skolplikt i nio år. Om de inte når 
målen erbjuds de möjligheten att förlänga sin skolgång med 1-2 år. 

 
3.1.4 Gymnasieskolan 
Inom gymnasieskolan i Hällefors kommun finns följande gymnasieprogram: 

• Restaurang och livsmedel   
• Introduktionsprogrammet 
• Industritekniska (riksintag)  
• Tekniska   
• Naturvetenskapliga  
• Samhällsvetenskapliga  

 
På industritekniska programmet är karaktärsämnen förlagda till Rinman 
Educations lokaler på OVAKOs industriområde. Kärnämnesstudierna är förlagda 
till Pihlskolan. Omkring 50 procent av alla elever i kommunen väljer i dagsläget 
att läsa gymnasieutbildning i annan kommun.  
 
 
 
 
 
 
Det totala elevunderlaget i kommunen bedöms öka med totalt 36 stycken fram till 
2028. Om andelen elever som väljer att studera i sin hemkommun skulle öka 
bedöms lokalbehovet också öka då det redan i dagsläget är trångt i skolan och 
bland annat antalet toaletter är begränsande för hur många elever som kan tas in.  
 
3.1.5 Vuxenutbildningen 
Inom den kommunala vuxenutbildningen i Hällefors kommun finns följande 
utbildningar: 

• Grundläggande vuxenutbildning (Grh) syftar till att ge vuxna sådana 
kunskaper och färdigheter som de behöver för att delta i samhälls- och 
arbetsliv. Den skall också syfta till att möjliggöra fortsatta studier. 

Prognos för antal i gymnasieålder 16-18 år Hällefors kommun 2019-2028 
  År  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Antal 208 224 227 233 235 238 252 246 248 244 
Förändring -15 16 3 6 2 3 14 -6 2 -4 
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• Gymnasial vuxenutbildning (KvGy) skall ge vuxna kunskaper och 
färdigheter, som motsvarar de som ungdomar kan få genom 
gymnasieskolan.  

• Svenska för invandrare (SFI) syftar till att ge vuxna nyanlända invandrare 
grundläggande kunskaper i svenska språket.  

• Särvux, syftar till att ge vuxna med utvecklingsstörning kunskaper och 
färdigheter motsvarande dem som ungdomar kan få i särskolan. 

 
Antalet personer inom grundvux och gymnasievux bedöms öka allt eftersom 
personer blir klara med sin SFI-utbildning. Det bedöms dock inte påverka de 
totala lokalbehoven för verksamheten. Antalet personer som är i behov av SFI-
undervisning påverkas av hur många nyanlända som finns i kommunen. 
Utvecklingen av framtida antal är i dagsläget svår att bedöma.   
 
Bildningsverksamheten har behov av lokaler för ett Lärcentra för att underlätta 
eftergymnasial utbildning för vuxna. Det finns en rad specifika krav på lokalerna 
för ändamålet. Bland annat ska det finnas tillgång till föreläsningssalar grupprum 
och pentry5.   
 
3.1.6 Kulturskolan 
Kulturskolan ska enligt skolplanen erbjuda barn och ungdomar möjlighet att 
prova och utveckla förutsättningar inom instrument, ensemble, sång och 
körverksamhet. Kommunens kulturskoleverksamhet är bredare med undervisning 
även i drama och dans.  Kulturskolan samarbetar med grundskolan med projekt 
och gruppundervisning då en målsättning är att nå ut till alla barn i kommunen. 

 
Kulturskolans lokalbehov tillgodoses i lokaler i souterrängplanet i Folkets hus och 
det finns i dagsläget inget som tyder på att verksamhetens lokalbehov kommer att 
förändras inom planperioden. 
 
3.2 Prognos för vård- och omsorgsverksamheten 
Nedan presenteras prognos och förväntad utveckling av lokalbehov kopplade till 
kommunens vård- och omsorgsverksamhet.  

 
3.2.1 Individ- och familjeomsorgen 
Verksamheten vänder sig till brukare inom socialtjänst, myndighetsutövning för 
äldreomsorg och funktionshinder, boende för ensamkommande barn/ungdom samt 
arbetsmarknadsenhet. Då HVB-boendet upphör per sista mars 2019 kommer de 
ungdomar som kommunen fortfarande har ansvar för att flytta till stödboende 
vilket medför behov av gemensamhetslokal samt kontorlokaler för bostödjarna.   
 
Verksamheten prognostiserar en ökad efterfrågan på lokaler inom även för 
missbruksvården. På sikt bedöms verksamheten minska med anledning av den 
minskade flyktingmottagningen. Den förväntade minskningen bedöms dock inte 
aktualiseras förrän tidigast verksamhetsåret 2020 och bedöms inte heller vara av 
sådan omfattning att det påverkar verksamhetens totala lokalbehov. 
 
3.2.2 Äldreomsorgen 
Andelen äldre personer i befolkningen prognostiseras att öka såväl på riksnivå som på 
kommunal nivå. Även antalet äldre personer i kommunen bedöms öka under hela 
prognosperioden.  

                                                      
5 Nitus (2018) 
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Antalet personer i gruppen 80 år och äldre bedöms också stadigt öka under  
prognosperioden.  

 
Med utgångspunkt i dessa prognoser kan behoven inom kommunens äldreomsorg 
antas öka. I vilken takt behovsökningen sker är svårt att bedöma då äldre personer 
samtidigt tenderar att bli allt friskare. Den tekniska utvecklingens påverkan på 
behoven inom kommunens äldreomsorg är ovissa. En rad tekniska hjälpmedel är 
dock under utveckling och om dessa får genomslagskraft kan det betyda att fler 
personer kan bo hemma längre utan beroende av omfattande biståndshjälp.  

 
3.2.2.1 Vård- och omsorgsboende  

Antalet vård- och omsorgsplatser i Hällefors kommun uppgår i dagsläget till 71 
stycken vilket är för lite för att täcka behoven. Enligt en uträkning från företaget 
Ensolution kommer behovet av antal platser i vård- och omsorgsboende i 
kommunen att öka med 15 platser fram till 2030 och 20 platser fram till 2035.  
 
I skrivande stund står åtta personer i kö till kommunens vård- och omsorgsboende 
men inkluderat de personer som i dagsläget bor i ordinärt boende med hjälp av 
stora biståndsinsatser från hemtjänst bedöms det faktiska totala behovet uppgå till 
cirka 25 platser. 
 
Andelen av personer 80 + som har biståndshjälp i ordinärt boende uppgår i 
dagsläget till 22,2%. Andelen av samma befolkningsgrupp med plats på vård- och 
omsorgsboende uppgår till 9,2 % 
 
Det finns totalt 13 korttidsplatser inom kommunens vård- och omsorgsboende. 
Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
innebär ett ökat behov av antalet platser för korttidsvård.  

 
3.2.2.2 Hemtjänst 

Lokalbehoven för kommunens hemtjänst handlar om personalutrymmen och 
utrymmen för administrativ personal kopplad till verksamheten. Mindre 
volymförändringar i verksamheten påverkar inte lokalbehoven i någon större 
omfattning men vid stora volymökningar i verksamheten ökar också 
verksamhetens behov av lokaler, vilket skett de senaste åren i kommunen.  
 
3.3 Prognos för den allmänna verksamheten 
Den allmänna verksamheten omfattar kommunövergripande administration, 
stödfunktioner till kärnverksamheterna samt kultur- och fritidsverksamhet.  

 
3.3.1 Kommunövergripande administration 
Lokalbehoven för den kommunövergripande administrationen och därtill hörande 
verksamheter bedöms inte förändras nämnvärt under planperioden.   

Prognos för antal personer 65 år och äldre Hällefors kommun 2019-2028 
  År  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Antal 2627 2640 2653 2666 2679 2699 2714 2746 2756 2763 
Förändring 8 13 13 13 13 20 15 32 10 7 

 
Prognos för antal personer 80 år och äldre Hällefors kommun 2019-2028 

  År  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Antal 873 887 899 920 945 984 1007 1033 1049 1067 
Förändring 17 14 12 21 25 39 23 26 16 18 
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3.3.2 Lokaler för facklig verksamhet 
De fackliga lokalavdelningarna har i dagsläget tillgång till lokaler i västra flygeln 
på gamla kommunhuset. Enligt Förtroendemannalagen (LFF) är kommunen 
skyldig att bistå med lokal för den fackliga verksamheten, men det finns inget 
krav på att den ska vara samlad på ett ställe. En samlokalisering är dock att 
föredra eftersom de olika facken har likartade lokalbehov. 

 
3.3.3 Kultur- och fritidsverksamheten 
Inom kommunens kulturverksamhet samordnas bibliotek och allmän 
kulturverksamhet.  
 
Bibliotekets uppdrag är att främja intresse för läsning och litteratur, information, 
upplysning och bildning samt kulturell verksamhet i övrigt (bibliotekslagen § 2). 
Det görs genom att tillhandahålla böcker, tidskrifter, databaser, internet, film, 
musik med mera samt genom utställningar och andra kulturarrangemang.  
Folkbiblioteken ska också verka för att databaserad information görs tillgänglig 
för alla medborgare. Hällefors bibliotek har ett uppdrag att vara 
gymnasiebibliotek för Pihlskolans gymnasie- och vuxenutbildningen. Utöver 
huvudbiblioteket i Hällefors, finns ett filialbibliotek i Grythyttan som även är 
skolbibliotek för Grythyttans skola. 

 
Allmänkultur är programverksamhet som konserter, bio, föreläsningar och 
teater, utställningar, skapande aktiviteter, offentlig konst och kulturarvsfrågor. 

 
Föreningslivet står för de stora insatserna när det gäller fritidsverksamhet 
En av den kommunala fritidsverksamhetens viktigaste uppgifter är därför att 
stödja och underlätta för föreningslivet. Stöd ges i form av föreningsbidrag och 
genom att kommunen upplåter idrotts- och fritidsanläggningar samt lokaler till 
subventionerade priser. 
 
4 Åtgärdsförslag 
Nedan beskrivs de åtgärder och anpassningar som lokalförsörjningsgruppen 
rekommenderar med utgångspunkt i framtida förväntade lokalbehov för de 
kommunala verksamheterna. Åtgärdsförslagen beskrivs under respektive fastighet 
eller hyresobjekt.  

 
4.1 Gamla Kommunhuset och västra flygeln 
Eftersom det gamla kommunhuset i dagsläget till stora delar är outnyttjat bör 
möjligheterna att renovera och anpassa lokalerna för kommunal verksamhet som i 
dagsläget bedrivs i externa lokaler undersökas. Verksamheter som är aktuella för 
en översyn är vuxenutbildning och bibliotek liksom individ- och familjeomsorgen, 
personalutrymmen för hemtjänst och arbetsmarknadsenhetens administration. Det 
skulle medföra minskade externa lokalkostnader samtidigt som verksamheten 
istället skulle bedrivas i egenägda lokaler vilket ligger i linje med kommunens 
egna riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning.6 
 
För att utreda om ovanstående inriktning är ett gångbart alternativ och för att 
kunna presentera en helhetsbild av de verksamhetsmässiga och ekomiska effekter 
som förslaget skulle medföra behöver en projektering genomföras. 
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4.2 Godtemplargården   
En flytt av vuxenutbildningen till gamla kommunhuset skulle i sin tur medföra att 
Godtemplargården tomställs. Eftersom huset inte motsvarar något lokalbehov för 
kommunal verksamhet bör huset avvecklas ur kommunens fastighetsbestånd. Med 
hänsyn till byggnadens centrala läge och direkta påverkan på centrumbilden bör 
en försäljning uteslutas och fastigheten istället rivas. Det behöver då tas fram en 
plan för markanvändningen av området eftersom det har stor inverkan på 
centrumbilden.  
 
En kalkyl för rivning och en utredning kring områdets gestaltning bör tas fram för 
att definiera kostnaderna för projektet. 
 
4.3 Tingshuset i Grythyttan 
Om biblioteksfilialen i Grythyttan inte ska vara kvar bör lokalen en projektering 
för konvertering till bostadslägenheter genomföras.  

 
4.4 Förskolan Masken     
Förvaltningen har fått i uppgift att projektera för en ny förskola med 3-5 
avdelningar i området vid Lärkan. Tanken är att denna då ska ersätta både Masken 
och Bananen och samla kommunens förskoleverksamhet i Hällefors i samma 
område då det har flera verksamhetsmässiga fördelar.7 
 
Om Masken avvecklas bör den rivas med hänsyn till placering och det dåliga 
skicket.  Det skulle medföra en engångskostnad men minska framtida underhålls- 
och driftkostnader. 
 
4.5 Klockarhagsskolan   
Eftersom elevavtalet per klass bedöms vara konstant under överskådlig framtid 
behöver en utredning av möjliga lösningar och kostnader för ett förbättrat 
inomhusklimat genomföras med hjälp av teknisk expertis.  
 
4.6 Grythyttans skola     
Ny ventilation för Grythyttans skola finns med i det planerade underhållet för 
2019. Renovering och utveckling av utemiljön bör projekteras under 2019 för att 
sedan genomföra projektet våren 2020.   
  
4.7 Pihlskolan 
En stor del av de dåliga fönstren kan förhoppningsvis bytas redan under hösten 
2018. Byte av taket på B-huset finns med i det planerade underhållet för 2019.  
 
4.8 Kommunförrådet 
En inventering av gata-parkverksamhetens lokalbehov och härmed förknippade 
kostnader bör genomföras i samarbete med Samhällsbyggnadsförbundet. Detta för 
att på sikt säkerställa verksamhetens tillgång till ändamålsenliga lokaler i 
Hällefors tätort. 
 
4.9 Hällevi idrottsplats 
Den befintliga sanitets- och klubbrumsbyggnaden på Hällevi bör rivas då den är i 
så dåligt skick att det inte bedöms ekonomiskt försvarbart att renovera 
sanitetsdelarna i den. Möjligheterna att samutnyttja dusch- och omklädningsrum 
som finns i ishallen bör utredas. Det skulle möjliggöra en genomgripande 
renovering av dessa utrymmen i ishallen och att endast behålla utrymmen för 
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materialförvaring och samling i den befintliga byggnaden för fotbollens räkning. 
En sådan lösning skulle innebära minskade framtida drift- och 
underhållskostnader samt ett effektivare nyttjande av lokaler och ekonomiska 
resurser. 
 
4.10 Centrumhuset 
Lokalerna i centrumhuset kommer att sägas upp för omförhandling av avtalstiden 
så att denna ligger i linje med tidplan för eventuellt iordningsställande av 
bibliotekslokaler och eventuellt lokaler för turistbyrå i gamla kommunhuset.  
 
4.11 Fyrklövern, Björkhaga och Gillershöjden 
Då dessa fastigheter inrymmer samma typ av verksamhet behöver de ses som en 
helhet i kommunens lokalförsörjningsarbete. Utredning och projektering av om- 
och tillbyggnad av Gillersgården pågår och om det beslutas genomföras kommer 
det medföra konsekvenser för lokaler på övriga vård- och omsorgsboenden. 
Omfattningen kommer att presenteras i samband med att projekteringen av 
Gillershöjden är färdigställd.   
 
4.12 Sörgården 
Trygghetsboendet Sörgården behöver anpassas och närheten till 
omvårdnadspersonalens omklädningsrum och toalett förbättras. Den 
gemensamma matsalen bör anpassas för mat- och dikhantering. Diskussioner med 
fastighetsägaren initieras av förvaltningen.   
 
4.13 Kyllervägen 37, Individ- och familjeomsorgen 
Lokalhyresavtalet bör sägas upp för omförhandling av avtalstiden så att den går i takt med 
tidplan för eventuellt iordningsställande av lokaler i gamla kommunhuset. 
 
5 Ekonomiska konsekvenser 
Lokalförsörjningsplanen är ett övergripande strategiskt inriktningsdokument. 
Åtgärdsförslagen är förknippade med investeringsutgifter och/eller driftkostnader, 
vissa av engångskaraktär för att på sikt minska kommunens totala driftkostnader. 
Varje åtgärd som i någon mån påverkar kommunens ekonomi kommer att 
presenteras som ett separat ärende där både ekonomiska och verksamhetsmässiga 
konsekvenser belyses.  
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Rapport Folkets hus Hällefors, dnr KS 18/00238 
 
Informationsunderlag 
Rapport Folkets hus Hällefors, daterad 2018-06-08 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har sammanställt en rapport gällande Folkets hus i 
Hällefors för att ge en faktamässig bild över hur stor kostnad kommunen har 
till Föreningen Folkets Hus i Hällefors samt skulder föreningen har till 
kommunen som inte regleras. 
 

Ekonomi 
Kommunförvaltningen kan konstatera att kommunen sammantaget har en 
kostnad på 2,5 miljoner kronor för hyra och driftbidrag till föreningen. 
Dessutom har föreningen ett amorterings- och räntefritt lån till kommunen på 
totalt 12,3 miljoner där föreningens tillgångvärde för fastigheten enbart 
uppgår till 11,8 miljoner kronor.  
 
Enligt tillägg till revisionsberättelse 2014 framkommer att föreningens 
negativa balans mellan anläggningstillgångarnas värde och belåningen är ett 
problem för kommunen och att det även leder till en gradvis försämrad 
balansräkning för föreningens del.   
 
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. 
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Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson utförligt. Kommunchef Tommy Henningsson och 
fastighetschef Jessica Nilsson tillför. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Allan Myrtenkvist (S), ordförande 
Christina Johansson (M) och Vivianne Pettersson (M). 
 
Ordförande Christina Johansson (M) sammanfattar diskussionerna och yrkar 
att ärendet lyfts till ett beslutsärende, vilket godkänns av samtliga närvarande. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) yrkar att kommunförvaltningen får i 
uppdrag att påbörja en dialog i samråd med föreningen för att hitta en 
långsiktig lösning som gagnar båda parter. 
 
Under ärendets behandling påtalar ordförande Christina Johansson (M) att 
Älvestorps bygdegård inte längre finns kvar och Allan Myrtenkvist (S) påtalar 
ett antal skrivfel i rapporten. Ordförande Christina Johansson (M) yrkar att 
dessa revideras, vilket bifalls. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer därefter bifall mot avslag på sitt 
första yrkande vilket bifalls. 

 
Allmänna utskottets beslut 
 
Påtalat faktafel och uppmärksammade stavfel i rapporten revideras. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Kommunförvaltningen får i uppdrag att påbörja en dialog i samråd med 
föreningen för att hitta en långsiktig lösning som gagnar båda parter. 
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1 Sammanfattning 

Kommunförvaltningen har sammanställt en rapport gällande Folkets hus i 
Hällefors för att ge en faktamässig bild över hur stor kostnad kommunen har 
till Föreningen Folkets Hus i Hällefors samt skulder föreningen har till 
kommunen som inte regleras.  
 
Kommunförvaltningen kan konstatera att kommunen sammantaget har en 
kostnad på 2,5 miljoner kronor för hyra och driftbidrag till föreningen. 
Dessutom har föreningen ett amorterings- och räntefritt lån till kommunen på 
totalt 12,3 miljoner där föreningens tillgångvärde för fastigheten enbart 
uppgår till 11,8 miljoner kronor.  
 
Enligt tillägg till revisionsberättelse 2014 framkommer att föreningens 
negativa balans mellan anläggningstillgångarnas värde och belåningen är ett 
problem för kommunen och att det även leder till en gradvis försämrad 
balansräkning för föreningens del.   
 
2 Samlingslokaler 

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2007-02-13, § 9, finns möjlighet 
för vissa föreningar som driver allmänna samlingslokaler att söka kommunala 
bidrag. Följande samlingslokaler och nivåer gäller enligt beslut:  
Bredsjö Folkets hus  20 000 kr per år  
IOGT Grythyttan Logen Hederskänslan  15 000 kr per år  
Sångshyttans bystuga  10 000 kr per år  
Sävsjöns bygdegård  7 000 kr per år  
Hjulsjö bygdegård  10 000 kr per år  
Hällefors folkets hus  enligt särskilt beslut  
Sikfors byalag  5 000 kr per år  
Björksjöns byalag  6 000 kr per år 
  
Den lokal som erhåller störst bidrag av kommunen är Hällefors folkets hus 
som ägs av föreningen Folkets hus i Hällefors. 
 
3 Folkhetshus föreningen 

Föreningen Folkets Hus i Hällefors u p a, 777100-0606, är en ekonomisk 
förening som har till ändamål att genom förhyrande av lokaler samt köp eller 
byggande av hus tillhandhålla inom Hällefors med omnejd boende arbetare 
och närstående organisationer lämpliga lokaler. U p a står för utan personlig 
ansvarighet och är en äldre juridisk term som använts av bland annat 
ekonomiska föreningar, för att deklarera att medlemmarna inte ansvarar för 
föreningens skulder vid en konkurs, utöver den medlemsinsats varje medlem 
betalat in till föreningen. Förenings firmatecknare är ordförande samt kassör, 
tillika föreståndare, var för sig.  
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Föreningen erbjuder trivsamma konferenslokaler för grupper från 8-300 
personer. De skräddarsyr kurser, konferenser och sammanträden helt enligt 
önskemål och behov. Förutom alla konferenslokaler finns det även en stor 
danslokal på 400 m2, som kan delas av till två mindre (Storan och Mellan). 
Föreningen ordnar också med förtäring. De har det mesta i utrustningsväg för 
en lyckad konferens. Det finns bland annat videoprojektor, overhead, 
whiteboardtavlor, blädderblock, TV/video, mikrofoner och högtalare. 
Dessutom är alla lokaler handikappvänliga och utrustade med hörselslinga i 
de flesta rum. 
 
3.1 Medlemmar 
I föreningen är följande organisationer medlemmar: Hällefors PRO, Hällefors 
Socialdemokrater, Arbetarkommun, Hällefors Socialdemokratiska förening, 
Hällefors Sikfors Socialdemokratiska kvinnoklubb, IF Metall Östra 
Värmland, IF Metall, Vänsterpartiet samt Grythyttans socialdemokratiska 
förening.  
 
3.2 Styrelsen och revision 
Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare samt 
kassör. Kassören är därtill anställd av föreningen. Dessutom utgörs styrelsen 
av tre ledamöter och tre suppleanter. Av dessa platser har Hällefors kommun 
en representant. Föreningen har två utsedda revisorer och dessutom utses en 
ytterligare revisor som beslutas av kommunfullmäktige. Firmateckningsrätt 
har ordförande och kassör var för sig.  
 
3.3 Anställda 
Föreningen har två heltidsanställda, en deltidsanställd samt en timanställd. 
Dessutom utgörs biopersonalen av fyra deltidsanställda. En av de anställda är 
tillika kassör och tecknar föreningen enskilt.   
 
3.4 Balansräkning 
Under en följd av år har lånebetalningarna varit lägre än avskrivningarna, 
vilket innebär att den totala belåningen blivit högre än 
anläggningstillgångarnas bokförda värde. Enligt tillägg till revisionsberättelse 
2014 framkommer att föreningens negativa balans mellan 
anläggningstillgångarnas värde och belåningen är ett problem för kommunen 
och att det även leder till en gradvis försämrad balansräkning för föreningens 
del.  Dessutom ställer sig kommunförvaltningen sig frågan om föreningen har 
en upprättad underhållsplan för fastigheten och hur den i så fall är tänkt att 
finansieras.  
 
3.4.1 Tillgångar 
Fastighetens bokförda värde uppgår vid årsskiftet 2017/2018 till 11,7 miljoner 
kronor. Till övriga materiella tillgångar tillkommer inventarier med 0,1 
miljoner kronor.  Föreningen hade vid årsskiftet 2017/2018 2,1 miljoner 
kronor i banktillgodohavanden.  
 
3.4.2 Eget kapital 
Totalt uppgår föreningens eget kapital till 0,7 miljoner kronor, där 
andelskapitalet uppgår till 10 700 kronor. Dispositionsfonden uppgår totalt till 
0,3 miljoner kronor.                                                                                                                        
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3.4.3 Långfristiga skulder 
Vid årsskiftet 2017/2018 uppgår föreningens långfristiga skulder till  
13,0 miljoner kronor. Av dessa avser 12,3 miljoner kronor låneskulden till 
kommunen som är både amorterings- och räntefritt. Övrigt lån till låneinstitut 
med 0,7 miljoner kronor, som amorteras årligen.  
 
3.4.4 Soldititet/belåningsgrad 
Föreningens soliditet uppgår årsskiftet 2017/2018 till 4,7 procent. 
Föreningens totala värde på fastigheten uppgår till 11,8 miljoner kronor 
medan skulden till kommunen uppgår till 12,3 miljoner kronor, vilket gör att 
säkerheten för lånet inte uppnås om det bokförda värdet är utgångspunkt. Det 
innebär en belåningsgrad på 109,9 procent.  
 
3.5 Ekonomiskt årsresultat 
Föreningens totala resultat för verksamhetsåret 2017 uppvisar ett överskott 
med 760 kronor.  
 
Resultatet kan delas upp i olika fyra olika delar enligt nedan: 
Fastigheten -350 667   
Biografen +8 445 
Serveringen +39 258 
Förvaltningen -98 119  
Driftbidrag från kommunen +401 844 
TOTALT +699 
 
Totalt erhåller föreningen 2 1778 tkr i hyresintäkter för både fasta hyresgäster 
samt tillfälliga. Personalkostnaderna uppgår totalt till 1 374 tkr. 
Driftkostnaderna vad gäller vatten och avlopp, bränsle, el samt renhållning 
uppgår till 931 tkr. Totalt uppgår avskrivningskostnaderna till 138 tkr, vilket 
är ett lågt och motsvarar endast till 0,75 procent av fastighetsvärdet.  
 
4 Huvudavtal 

Under år 2012 tecknades ett nytt huvudavtal mellan kommunen och Hällefors 
Folketshusföreningen där det regleras lokal för kulturskolan, lån samt bidrag. 
Avtalet tecknades 2012-09-05 och gäller för båda parter så länge som 
föreningen bedriver verksamhet i fastighetens lokaler. Ändras 
förutsättningarna upptas förhandlingar mellan parterna.  
 
1. Föreningen har byggt om lokalerna i Folkets hus i Hällefors nedre botten, 

för att anpassas till kommunens kulturskolas lokalbehov. Ombyggnaden 
färdigställdes år 2004 och uppgick totalt till 6,3 miljoner kronor. 
Kommunen förbinder sig att hyra nämnda lokaler till självkostnadspris. 

 
2. Kommunen har två lån på totalt 12,3 miljoner kronor mot 

inteckningssäkerhet i fastigheten Hällefors 9:34 och som ej får påverka 
Folkets hus upplåningsmöjlighet. Lånen är ränte- och amorteringsfria så 
länge föreningen bedriver verksamhet i fastigheten enligt nuvarande 
ändamål. 

 
3. Kommunen förbinder sig att årligen lämna ett driftbidrag till föreningens 

verksamhet. Beloppets storlek bestäms i förhandlingar mellan parterna 
och ska vara en bilaga till detta avtal, ett s k verksamhetsavtal.  
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Enligt avtalet ska kommunen och föreningen tillsammans göra en årlig 
uppföljning av avtalet som protokollförs. I den avstämningen ska också 
lämnas statistik från föreningen på antal bokningar under året, nyttjandegrad, 
särskilda händelser. Kommunen är ansvarig för inbjudan till 
avstämningsmöte. 
 
5 Verksamhetsavtal 

2012-09-05 tecknade kommunen och föreningen ett verksamhetsavtal i form 
av en överenskommelse om årligt driftbidrag som reglerar årligt bidrag till 
föreningen med 400 000 kronor med årligt indexuppräkning, enligt 
huvudavtalets § 6. Avtalet gäller från och med 2012-01-01 och så länge som 
föreningen bedriver verksamhet i fastighetens lokaler. Avtalet kan inte sägas 
upp utan kan bara omförhandlas när förutsättningarna ändras. 
 
I avtalet framgår både föreningens och kommunens åtagande: 
 

• Föreningen åtar sig att tillhandahålla två möteslokaler, en med  
10 sittplatser och en för 25 sittplatser, och en lokal för förvaring av 
föreningsmaterial, för föreningar som är verksamma i Hällefors 
kommun.  

• Föreningen åtar sig att hålla lokalen tillgängliga för föreningarna 
genom att sköta bokningar av lokalen direkt med föreningarna.  

• Föreningen ska sköta lokalvården av lokalerna och ska tillhandahålla 
konferensutrusning i möteslokalerna och möjlighet till 
kopieringsmaskin.  

• Föreningen åtar sig att genast underrätta kommunen om förhållande 
som är av betydelse för kommunen i dess egenskap av avtalspart.  

• Föreningen ska se till att lokalen fungerar som en naturlig mötesplats 
och tillgängligheten bör vara av sådan art att alla ska vara välkomna.  
 

• Kommunen åtar sig att hyra Kulturskolans lokaler till 
självkostnadspris enligt upprättat hyresavtal under avtalstiden.  

• Kommunen åtar sig att genomföra sammanträden för 
kommunfullmäktige i Folkets hus under avtalstiden. 

• Kommunen åtar sig att ta fram och informera vilka regler som gäller 
för föreningar som bokar i lokalen. 

 
5.1 Regler för fri lokal 
Till verksamhetsavtalet finns det regler för fri lokal i folkets hus som 
föreningen och kommunen kom överens om 2012-11-06. Reglerna är 
utformade efter verksamhetsavtalet och ger kommunen tillgång till lokaler i 
Folkets hus för föreningar som är verksamma i kommunen. Det handlar om en 
möteslokal för 10 personer, och en möteslokal för 25 personer. Reglerna 
beskriver tillgänglighet, servering, bokning och att föreningens riktlinjer ska 
gälla i lokalerna. Reglerna utvärderas av båda parter i samband med 
avstämningar i föreliggande avtal. Utvärdering utanför detta kan anmodas av 
båda parter. 
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6 Skuldebrev 

Hällefors kommun har idag två skuldebrev för Hällefors Folketshusförening 
på totalt 12,3 miljoner kronor. Det första uppgår till 6 miljoner kronor. Det 
andra, daterat 2004-12-16, uppgår till 6,3 miljoner kronor för ombyggnad av 
nedre botten av fastigheten Hällefors 9:34. Kreditgivare är Hällefors kommun 
och båda lånen är ränte- och amorteringsfritt så länge som föreningen bedriver 
verksamhet i fastighetens lokaler enligt nuvarande ändamål.  
 
7 Hyresavtal 

Kommunen har två tecknade hyresavtal med föreningen som innebär att 
föreningen erhåller fasta hyresintäkter. 
 
7.1 Kulturskola 
Kommunen har ett hyresavtal gällande kulturskolans verksamhet utifrån 
huvudavtalet § 4. Avtalet undertecknades 2012-08-30 och omfattar 1619 kvm. 
Avtalet löpte till 2016 års utgång och har därefter förlängts med ett år i taget. 
Uppsägningstiden är tre månader innan ett årsskifte. Ursprungliga 
hyreskostnaden var 1 680 782 kronor och enligt avtalet är hyran villkorad för 
indexreglering med oktober månad 2011 som bastal. I avtalet framgår att det 
är kommunen som ska stå för kostnader som innebär anpassningar av 
verksamheten. 
 
7.2 Vuxenutbildning 
2016-08-08 tecknade kommunen ett hyresavtal för kommunens SFI-
undervisning och omfattar 250 kvm. I samband med att hyreskontaktet 
tecknades fick kommunen som hyresgäst bekosta delar i omställningen av 
lokalen för att mer kunna tillgodose verksamhetens behov. Hyrekontraktet 
löper på med ett år i taget och har tre månaders uppsägningstid. Årshyran 
uppgick till 260 748 kronor vid avtalstecknandet. I avtalet framgår att det är 
kommunen som ska stå för kostnader som innebär anpassningar av 
verksamheten och dessutom finns en bilaga till avtalet som tydliggör 
kommunens ansvar att återställa lokalen. 
 
7.3 Kommunens behov av lokalyta 
Under ett flertal gånger har kommunen haft behov av tillfälliga samt 
permanenta lösningar av ytterligare lokaler och då ställt frågan till föreningen. 
Kommunen har vanligen fått svaret att föreningen inte kan hyra ut sina lokaler 
då de sparar dem i fall det blir aktuellt med bokningar för att inte vara låsta 
och tappa engångsmöten. Ett nyligt exempel är när kommunen arbetat med att 
utveckla kommunens yrkesutbildningar. Behovet har varit i att få tillgång till 
mer lokalyta för att kunna bedriva orienteringskurs i restaurang och livsmedel. 
Behovet av lokalyta består i kök samt någon ytterligare lokalyta under tre 
dagar i veckan, vilket föreningen har. Kommunen har dessutom erbjudit sig 
att sköta om föreningens kafeteria, fika till möten, luncher osv och låta alla 
intäkter tillfalla föreningen. Istället har kommunen nu förlagt all undervisning 
i församlingshemmet som kan tillmötesgå kommunen lokalbehov.  
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8 Kommunens kostnader 2017 

Totalt uppgår kommunen kostnader till 2 460 524 kronor för verksamhetsåret 
2017 och är intäkter som föreningen erhållit.  
 
8.1 Driftbidrag 
Under år 2017 betalade kommunen ut ett driftbidrag på 401 844 kronor till 
föreningen som ett bidrag för samlingslokaler enligt upprättat 
verksamhetsavtal.  
 
8.2 Hyreskostnader 
2017 uppgick kommunen totala hyreskostnader för kulturskolan 
verksamhetslokaler till 1 687 008 kronor. 
 
Undervisningslokaler för SFI uppgår totalt till 273 788 kronor för kommunen. 
 
Under år 2017 har även kommunen korttidshyrt lokaler hos föreningen till en 
total hyreskostnad av 97 884 kronor.  
 
Sammantaget handlar det om en hyreskostnad på 2 058 680 kronor för 
verksamhetsåret 2017. 
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Datum  
2018-11-16  

Kommunstyrelsen 
   
   
   
 
  

 
 
Utredning av förutsättningarna för namnbyte från 
Hällefors kommun till Hällefors-Grythyttans kommun, 
dnr KS 16/00257 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om namnbyte från Hällefors kommun till Hällefors-
Grythyttans kommun, dnr KS 13/00199 
KS 2017-06-20 § 154 
Utredning av namnbyte 
 
Ärendet 
Under 2013 inkom ett medborgarförslag med innebörden att kommunen borde 
överväga ett namnbyte från Hällefors kommun till Hällefors-Grythyttans 
kommun, vilket kommunstyrelsen gav kommunförvaltningen i uppdrag att 
utreda. 2017-06-20 § 154 förnyades och förtydligade kommunstyrelsen detta 
uppdrag i samband med behandlingen av ärende om turistbyråtjänster 
besöksnäring i Hällefors kommun. 
 
Kommunförvaltningen har sammanställt en utredning kring namnbyte av 
kommunen, med fokus på ärende- och beslutsgång och ekonomi. Det finns 
anledning att betona att effekterna av ett namnbyte är mycket svåra att 
förutspå, varför det politiska momentet och den politiska viljan är avgörande 
faktorer för ställningstagandet. 
 
Förvaltningen föreslår att processen tar sin början i ett förankringsarbete i de 
lokala partiavdelningarna. 
 

Ekonomi 
Det är svårt att bedöma de ekonomiska konsekvenserna av ett namnbyte. I 
ett första skede handlar det om en tämligen omfattande administration i 
samband med utredning och ansökan, något som till största delen borde 
kunna göras med befintliga resurser. I vissa delar kan behov finnas av att ta 
extern hjälp.  
 
Ärendet kan också föra med sig sekundära kostnader för 
medborgardialoger och i förlängningen eventuella krav på folkomröstning 
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vilket har genomförts två gånger i Ljusnarsbergs kommun. De 
folkomröstningar som på senare tid genomförts i Sverige har kostat mellan 
ca 160-550 tkr beroende på om de förlagts i samband med annat val eller 
inte. 
 
Om ett namnbyte genomförs innebär detta direkta kostnader för exempelvis 
omskyltning av verksamhetslokaler, fordon och annat vilket 
kommunförvaltningen uppskattar till ca 400 tkr. Utöver det handlar det om 
ambitionsnivå: ska allt befintligt material (till exempel kontorsmaterial) 
bytas ut eller kan det fasas ut succesivt? Överväganden av den typen 
påverkar i hög grad kostnaden. 
 
De vinster som kan förväntas av ett namnbyte är mycket svåra att bedöma. 
Genom Grythyttans starka namn, är det troligt att kommunen blir lättare att 
placera geografiskt och mentalt vilket skulle utgöra en fördel då det gäller 
att attrahera företagare, arbetskraft, turister och andra. Det skulle också 
innebära en förbättrad möjlighet för kommunens företagare att profilera sig 
genom namnet. 
 
Vidare kan det förväntas att namnbyte, eftersom det är en så ovanlig 
händelse, skulle innebära en medial uppmärksamhet som vore gynnsam för 
kommunen. Sett i marknadsföringsvärde, skulle detta sannolikt vara 
betydande, men är svårt att sätta en siffra på. 
 
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 
Ett namnbyte är en fråga som sannolikt berör medborgarna i hög grad. I 
någon mån kan frågan beredas genom fakta och mer eller mindre sannolika 
antaganden, men i ännu högre grad handlar frågan om namn om känslor, 
traditioner, identifikation och åsikter. Av den anledningen är det av största 
vikt att ordentlig medborgardialog förs i ett tidigt skede. 
 
Ett brett folkligt stöd minskar också sannolikheten för överklaganden och 
folkinitiativ. Det är också en styrka i ansökan att kunna påvisa att det finns 
ett grundmurat stöd för namnbyte. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Frågan om namnbyte remitteras till kommunfullmäktiges partier för 
synpunkter. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef 
Tommy Henningsson och nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist. 
 
Johan Stolpen (V) ställer fråga om tidsperspektiv för partiernas remisstid, 
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vilket föranleder en bred diskussion bland samtliga närvarande 
utskottsledamöter och kompletterande information från kommunchef Tommy 
Henningsson och nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) sammanfattar överläggningarna och 
tilläggsyrkar att ärendet återkommer till kommunstyrelsen i maj 2019 efter 
genomförd partiremiss. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag med det egna tilläggsyrkandet vilket bifalls. 

 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Frågan om namnbyte remitteras till kommunfullmäktiges partier för 
synpunkter. 
 
Ärendet återkommer till kommunstyrelsen i maj 2019 efter genomförd 
partiremiss. 
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1 Sammanfattning 

Kommunförvaltningen har utrett förutsättningarna för att genomföra ett 
namnbyte från Hällefors kommun till Hällefors-Grythyttans kommun. 
 
Anledningen till att frågan aktualiserats är att Hällefors kommun har två större 
tätorter, där Grythyttan som namn och varumärke är starkare än Hällefors. Ett 
namnbyte skulle ge bättre förutsättningar för omvärlden att placera 
kommunen både geografiskt och mentalt. 
 
Efter den senaste kommunreformen då de omfattande 
kommunsammanslagningarna naturligtvis ledde till att de nya kommunerna 
måste namnges, har det varit relativt ovanligt att kommuner bytt eller gjort 
förändringar i sina kommunnamn. Däremot väcks med viss regelbundenhet 
frågor om namnbyte runt om i Sverige. 
 
Kommunfullmäktige i den kommun som önskar ett namnbyte, ska vända sig 
till regeringen, som är den instans som avgör frågan. Regeringen använder i 
sin beredning av frågan den eller de myndigheter och remissinstanser som 
anses lämpligt. Eftersom den här typen av frågor är så ovanliga, är det svårt 
att förutspå vilka myndigheter som kommer att tillfrågas eller hur lång tid en 
beredningsprocess kan komma att ta. 
 
Kommunförvaltningen vill särskilt framhålla ett antal aspekter. 
 
Det råder ingen tvekan om att Grythyttan både som ort och varumärke är 
etablerat och starkt sedan lång tid tillbaka. Genom de verksamheter som 
förknippas med orten, har det blivit en del av det allmänna medvetandet såväl 
regionalt och nationellt som internationellt. Att integrera ortsnamnet i 
kommunnamnet skulle med största sannolikhet bidra till att omvärlden får 
lättare att placera kommunen geografiskt och mentalt.  
 
Frågor som rör kommunnamn är i de flesta fall högprofilerade vilket innebär 
att det är viktigt att det finns en politisk enighet i frågan. Det är vanligt att 
krav på en folkomröstning väcks i samband med att frågan aktualiseras, något 
som dels är dyrt, dels riskerar att underminera en framställan till regeringen. 
Detsamma gäller i det fall att ett oenigt fullmäktige fattar beslut om att gå 
vidare med namnbytet. 
 
Om kommunen gör en framställan till regeringen och namnbyte beviljas, är 
kommunen bunden av detta. Det finns alltså ingen möjlighet att efter 
regeringens beslut återta sin förfrågan eller på annat sätt påverka beslutet, 
utan namnbytet måste i sådant fall genomföras. 
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2 Historia 

Hällefors kommun bildades i samband med den senaste större 
kommunreformen 1971. Dessförinnan hade Hjulsjö och Grythyttans 
landskommuner 1967 införlivats med Hällefors köping. I vad som blev 
Hällefors kommun fanns och finns fortfarande två markerade centralorter, 
Hällefors och Grythyttan, av vilka Hällefors är den markant större.  
 
Båda tätorterna har en liknande och ungefär lika lång historia som ganska 
typiska bruksorter i Bergslagen. Noterbart är att Grythyttan till skillnad från 
Hällefors haft stadsprivilegier, dock utan att bli stad. Syftet med 
stadsprivilegierna var att Grythyttan skulle fungera som draghjälp åt Hällefors 
och andra bruk i den närmaste omgivningen, alltså en utgångspunkt inte helt 
olik bevekelsegrunderna för föreliggande ärende. 
 
Grythyttan hade fram till 1967 en drygt 100-årig period som landskommun, 
vilket innebär att en väl uppbyggd förvaltning och därmed sammanhängande 
identitet som självständig kommun upparbetades. Detta till trots, verkar 
kommunsammanslagningen 1971 ur namnhänseende ha varit tämligen 
odramatisk: som klart folkrikaste del vid sammanslagningen blev kommunens 
namn Hällefors. Detta följer den policy som hölls i landet i samband med 
sammanslagningarna, även om det finns exempel på kommuner som slog 
samman sina namn eller inrättade ett helt nytt ”neutralt” namn.  
 
Ett bärande argument för kommunsammanslagningarna var att effektivisera 
och rationalisera såväl den offentliga förvaltningen som centrumbildningen. 
Ibland sägs, halvt på skämt halvt på allvar, att man från statligt håll styrde 
centrumbildningen genom placeringen av Systembolagets butiker. I Hällefors 
kommun hamnade den i Hällefors tätort, och den offentliga servicen i såväl 
Hjulsjö som Grythyttan minskade kontinuerligt efter sammanslagningen. 
 
I samband med att stålindustrin som är basnäringen i Hällefors tätort, 
hamnade i svåra tider under 1980- och 90-talen, minskade kommunens 
befolkning kraftigt. Denna minskning drabbade främst men inte bara 
Hällefors tätort. I dagsläget har den negativa trenden avstannat, och positiva 
tendenser kan ses, exempelvis genom fler elever i kommunens skolor och 
satsningar hos den stora arbetsgivaren Ovako. 
 
Grythyttan däremot hade, inte minst genom ett framgångrikt gästgiveri, det 
unika grythytteskiffret och stålmöblernas framgång, vid samma tid som 
nedgången i Hällefors, redan påbörjat en resa mot att etablera sig som ort och 
varumärke åtminstone på regional och nationell nivå. Denna utveckling har 
under 00- och 10-talen fortsatt och förstärkts till exempel genom utvecklingen 
av Örebro universitets satsningar på restauranghögskolan, utvecklingen av 
tidigare nämnda gästgiveri och Loka brunn i Grythyttans närhet. 
 
Fram träder en bild av två centralorter som utifrån liknande förutsättningar, 
under de senaste decennierna haft en olikartad utveckling. 
 
Hällefors som tätort har inte kvar den starka identifikation till en avancerad 
stålindustri som tidigare funnits, samtidigt som Grythyttan har blivit vad som 
kan kallas ett begrepp, eller varumärke om man så vill. Detta har uppnåtts 
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genom en omställning från traditionellt brukssamhälle mot ett centrum för i 
första hand måltid, turism och design. 
 
3 Andra namnbyten 

Namnbyten på kommuner förefaller i Sverige vara relativt ovanligt. Däremot 
är det en fråga som då och då väcks i olika kommuner runt om i landet. I 
flertalet fall lämnas aldrig någon ansökan in till regeringen, eller så avslås 
ansökan av regeringen. 
 
Kommunförvaltningen har i utredningen i hög grad använt sig av det underlag 
som Malung-Sälens kommun tog fram i samband med att ”Sälen” lades till 
kommunnamnet. Det är ett ärende som i hög grad påminner om det uppdrag 
som kommunförvaltningen fått och slutade med att regeringen beviljade 
namnbytet. 
 
Ljusnarsbergs kommun har tidigare aktualiserat ett namnbyte till Kopparbergs 
kommun, något som dock aldrig genomförts. Också därifrån finns många 
erfarenheter att dra. 
 
Även i övriga landet finns pågående eller nyligen avslutade utredningar kring 
namnbyten, däribland i Torsby och i Simrishamn. 
 
4 Juridiska aspekter 

4.1 Ansökan 
Kommunfullmäktige är den instans som har rätt att ansöka om namnändring 
på kommunen. 
 
4.2 Beslutande instans 
Frågan om namnändring av en kommun är i dagsläget inte uttryckligen 
lagreglerad. Den som har att besluta om namnbyte på en kommun, är dock 
regeringen.  
 
Regeringen kan också göra korrigeringar i ansökan. I exemplet Malung-Sälen, 
lades bindestrecket till genom regeringens bifallsbeslut. 
 
4.3 Beredning och beslut 
Det är regeringen som avgör vilken eller vilka myndigheter som ska bereda 
frågan inför regeringens beslut. I en utredning som gjordes gällande eventuellt 
namnbyte i Ljusnarsbergs kommun, skriver PWC att Kammarkollegiet 
bereder frågor om namnbyten på kommun, men till kommunförvaltningen 
informerar Kammarkollegiet att regeringen självständigt bestämmer vilken 
eller vilka myndigheter som bereder den typen av ärenden liksom från vilka 
remissinstanser yttranden ska inhämtas. 
 
Kommunförvaltningen bedömer det som högst sannolikt att Lantmäteriet och 
Språk- och folkminnesinstitutet kommer att ges möjlighet att lämna 
remissyttranden. Av tidigare yttranden i liknande ärenden, framgår att god 
ortnamnssed väger tungt för dessa, och att denna sed tycks i hög grad 
sammanfalla med den policy som fastställdes i samband med de senaste 
kommunsammanslagningarna. 
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Beredningstiden i den här typen av ärenden förefaller lång, troligen beroende 
på att det är en ovanlig ärendetyp. I kontakter med kommunförvaltningen, 
uppger Kammarkollegiet att deras beredningstid ska beräknas till minst ett år i 
det fall de får uppdraget att bereda frågan. 
 
Om regeringen bifaller ansökan om namnbyte, ska namnbytet troligen 
verkställas vid nästföljande årsskifte. 
 
4.4 Överklagande och andra påverkansmöjligheter 
 
4.4.1 Överklagande av kommunens beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i frågan kan liksom andra beslut överklagas tre 
veckor efter justering. 
 
4.4.2 Överklagande av regeringens beslut 
Viktigt att observera är att ett namnbyte, om det beviljas av regeringen, måste 
genomföras. Det är alltså inte ett val för den ansökande kommunen att 
verkställa namnbytet, utan ett krav. 
 
Som nämnts, är kommunala namnbyten inte uttryckligen lagreglerade. 
Kommunförvaltningens uppfattning är att regeringens beslut i namnfråga, inte 
kan överklagas. 
 
4.4.3 Folkinitiativ 
Eftersom frågor gällande namn ofta är högprofilerade, är det inte osannolikt 
att en fråga om folkomröstning väcks. Om minst 10 % av kommunens 
röstberättigade kräver det, måste kommunfullmäktige ta ställning till om en 
folkomröstning ska hållas. Så har tidigare skett till exempel i Ljusnarsberg, 
där två folkomröstningar utfallit i ett nej till namnbyte. 
 
För att inkludera medborgarna är det viktigt att fullmäktiges partier bedriver 
både ett partiinternt förankringsarbete och organiserar medborgardialoger i 
frågan. 
 
4.4.4 Kommunförvaltningens rekommendation 
I det fall att kommunfullmäktige väljer att gå vidare med frågan om 
namnbyte, bedömer förvaltningen att det är viktigt att det finns enighet kring 
frågan, både i kommunfullmäktige och hos kommunens medborgare.  
 
Om kommunfullmäktige beslutar om att ansöka om ett namnbyte, bör en 
formell ansökan formuleras efter beslutet, där fullmäktiges argument 
sammanfattas. Ansökan skickas därefter till regeringen för beredning och 
beslut. I fallet Malung-Sälen formulerades en ansökan som undertecknades av 
såväl kommunstyrelsens ordförande som oppositionsråd.   
 
5 Ekonomiska aspekter 

5.1 Ansökningsprocessen 
Det är svårt att bedöma kostnaderna kopplade till ett namnbyte. Det 
administrativa arbetet bör till allra största delen kunna inrymmas i 
förvaltningens ordinarie arbete, givetvis med bortprioriteringar av annat. I 
någon mån kan expert- och konsultstöd behöva tas in.  
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Ett eventuellt överklagande innebär ökade kostnader i det administrativa 
ledet. 
 
Om ett folkinitiativ om folkomröstning skulle väckas och fullmäktige ställer 
sig bakom en sådan, innebär också det ökade kostnader. Sveriges radio P4 
Kalmar gjorde 2015 en sammanställning av vad lokala folkomröstningar 
kostat, och fann att det handlar om ett intervall mellan ca 160-516 tkr, 
huvudsakligen beroende på om folkomröstningen kan samordnas med annat 
val eller inte. En senare folkomröstning i Vaxholm, som är en något större 
kommun än Hällefors, kostade ca 550 tkr. I de summorna finns inte ordinarie 
arbetstid i förvaltningen inräknad. Utöver kostnaden innebär en 
folkomröstning en förberedelsetid om ca 6-12 månader. 
 
5.2 Anpassningar vid ett namnbyte 
Detta handlar till stor del om vad som är ”måste” respektive vad som är 
”önskvärt”. Bland måsten hittar vi exempelvis uppdateringar av digitala 
plattformar, fysisk omskyltning av lokaler, fordon etc., utbyte av externt 
informationsmaterial och liknande. Kontorsmaterial och annat är givetvis 
önskvärt att byta ut, men en utfasning är ur ekonomisk synpunkt att föredra. 
 
Möjligen kan det vid ett namnbyte finnas behov av en informationskampanj, 
dels ur ett marknadsföringsperspektiv, dels ur ett mer renodlat 
informationsperspektiv. Det senare då i första hand gentemot kommunens 
samarbetspartners, kunder och andra kontakter. I dagsläget har 
kommunförvaltningen svårt att bedöma omfattningen av och kostnaden för 
detta. 
 
Ljusnarsberg beräknade 2011 att omställning skulle kunna ske för i runda tal 
100-150 tkr, medan Ludvika kommun utrett ett logotypebyte med beräknad 
kostnad om ca 400 tkr. Med flytten av kommunhuset i färskt minne, hamnar 
kommunförvaltningens bedömning av kostnader för omskyltning etc. till 
ungefär detsamma som Ludvika fått fram. 
 
5.3 Förväntade vinster 
Det råder ingen tvekan om att Grythyttan både som ortsnamn och varumärke 
sedan länge är etablerat. Grythyttans stålmöbler, Campus Grythyttan och 
Grythyttans Gästgivaregård är bara några exempel på verksamheter som är 
kända och erkända både nationellt och internationellt. 
 
Hällefors tätort har i högre grad kvar den traditionella bruksortens 
kännetecken, även om en svängning mot postindustriella verksamheter som 
turism och andra serviceverksamheter, liksom mer specialiserad tillverkning 
har skett. 
 
Sammantaget bedömer förvaltningen att de båda orterna på ett bra sätt 
kompletterar varandra. Det är troligt att ett tillägg av Grythyttan i 
kommunnamnet skulle underlätta såväl den geografiska som mentala 
placeringen av kommunen för den breda allmänheten. Detta underlättar 
naturligtvis att nå ut med kommunen i marknadsföring, kan underlätta vid 
rekryteringar med mera.  
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På motsvarande sätt kan ett namnbyte vara en draghjälp för kommunens 
företagare på samma sätt som för kommunen i stort. Att siffersätta något av 
detta är dock oerhört svårt. 
 
Eftersom ett namnbyte är så pass ovanligt, kan det förväntas att det får en del 
medial uppmärksamhet, vilket också är positivt för kommunen och kan ge en 
del draghjälp.  
 
Kommunförvaltningen har översiktligt gått igenom Malung-Sälens 
årsredovisningar för åren närmast efter namnbytet utan att varken i text eller i 
siffror hitta ekonomiska konsekvenser som går att tydligt koppla till 
namnbytet. Detta utesluter naturligtvis inte på något sätt att kommunens 
näringsliv, kommunens attraktionskraft eller andra aspekter har påverkats 
positivt. Enligt en artikel i Dalarnas Tidningar 2008, uppmärksammades 
namnbytet som lyckat av riksdagens skatteutskott, dock utan tydlig koppling 
till ekonomiska vinster. 
 
6 Övriga aspekter 

Kommunförvaltningens uppdrag var att utreda förutsättningarna för en 
ansökan om namnbyte. Redan ovan finns delar som går utöver det strikta 
uppdraget, och det finns anledning för förvaltningen att belysa ytterligare 
aspekter inför den politiska behandlingen. 
 
Frågan om kommunnamn är en ovanlig fråga, vilket påverkar 
utredningsarbetet: det finns helt enkelt ett begränsat antal fall att hämta 
erfarenheter från. Även om likheter finns med fallet Malung-Sälen, så finns 
också betydande skillnader och det är inte så enkelt att deras erfarenheter bara 
kan överföras på Hällefors kommun. 
 
Generellt sett finns en restriktiv inställning till att tillåta kommunala 
namnbyten. Malung-Sälens kommun får betraktas som ett undantag vilket 
tilläts trots att remissinstanserna med emfas motsatte sig det. En generell 
invändning mot dubbelnamn är att det är språkligt otympligt. Det betonades 
också i samband med behandlingen av Malungs ansökan att ett 
tillmötesgående inte fick ses som prejudicerande.  
 
Mot det kan invändas att såväl Malungs som tidigare namnbyten naturligtvis 
har en prejudicerande effekt. Vidare kan ifrågasättas om den policy som 
användes vid 70-talets kommunsammanslagning ska vara styrande även i en 
förändrad och föränderlig omvärld. Malung drog i sin ansökan bland annat 
parallellen till Åre kommun som med en konsekvent genomförd policy borde 
vara Järpens kommun. 
 
Delar av frågan kan belysas genom fakta eller sannolikheter, men 
ofrånkomligen handlar frågan i stor utsträckning om historia, identifikation, 
uppfattningar, tradition och känslor. Med det sagt så är det en fråga där 
kommunförvaltningen bedömer att det avgörande momentet är politiskt. 
 
Det finns vidare en risk för att andra delar av kommunen anser sig 
förfördelade. Precis som Grythyttan, finns andra kommundelar som är starka 
som varumärken. Nämnas kan Loka genom brunnsverksamheten, Bredsjö inte 
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minst genom osttillverkning och Hjulsjö genom långsiktig och målmedveten 
satsning på friluftsliv och kultur.  
 
Kommunförvaltningens bedömning är ändå, eftersom förslaget går ut på en 
breddning av befintligt kommunnamn, att denna risk mindre än om det 
handlade om att ”centralisera” namnet på det sätt som till exempel 
Ljusnarsbergs kommun tidigare haft folkomröstning om. 
 
7 Kommunförvaltningens sammanfattande slutsatser 

och rekommendationer 

En ansökan om namnbyte på kommunen ställs till regeringen. Beredningen av 
ärendet avgörs av regeringen. Frågor av den här typen är ovanliga och 
beredningsprocessen kan vara utdragen. 
 
I den fortsatta kommunala behandlingen bör hänsyn tas till att det finns goda 
argument både för och emot en ändring av kommunnamnet. 
 
Vikten av att ett omfattande förankringsarbete sker både inom de politiska 
partierna och från partierna ut mot medborgarna kan inte nog betonas. 
 
I det första steget bör ett partiinternt förankringsarbete ske. Därefter bör 
kommunfullmäktiges partier så snart som möjligt organisera 
medborgardialoger kring frågan för att säkerställa att det hos kommunens 
innevånare finns stöd för ett namnbyte. Det är viktigt för legitimiteten och det 
minskar risken för att ett eventuellt fullmäktigebeslut överklagas med den 
fördröjning och merkostnad det innebär. 
 
Kommunförvaltningen bedömer vidare att det är önskvärt med ett enhälligt 
fullmäktigebeslut om ansökan om namnbyte ska lämnas till regeringen. Det 
finns en tydlig restriktivitet i beviljandet av namnbyten och Malung hade i sin 
ansökan ett trumfkort i politisk enighet och omfattande folkligt stöd för sin 
ansökan.  
 
Ett omfattande förankringsarbete har alltså främst två syften: dels att undvika 
att ett beslut lider av demokratiskt underskott, dels att en ansökan med brett 
stöd torde ha bättre förutsättningar att behandlas välvilligt av regeringen. 
 
De ekonomiska konsekvenserna är svårbedömda, inte minst gäller det de 
vinster som kommunen kan förväntas göra vid ett namnbyte. 
 
Eftersom stora delar av frågan är svår att belägga genom fakta eller 
sannolikhetsresonemang, blir det politiska momentet avgörande i den fortsatta 
behandlingen av ärendet.  
 
Skulle regeringen bevilja en namnändring är det vidare viktigt att den har en 
bred acceptans, då den vid beviljande måste genomföras oaktat vad som är 
den aktuella majoritetens ståndpunkt. Genom ett gott förankringsarbete kan en 
eventuell ”svekdebatt” undvikas.  
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Huvudöverenskommelse HÖK 18 med Lärarförbundets 
och Lärarnas riksförbunds samverkansråd, dnr KS 
18/00248 
 
Beslutsunderlag 
Cirkulär 18:33 från Sveriges Kommuner och Landsting. 
 
Ärendet 
Den 20 september 2018 träffade Sveriges Kommuner och Landsting och 
Sobona en Huvudöverenskommelse med Lärarförbundets och Lärarnas 
Riksförbunds Samverkansråd. 
 
Huvudöverenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll med bilagor. 
 
Avtalsperioden omfattar tiden 2018-04-01-2021-03-31 och är inte 
uppsägningsbart. Avtalet innehåller inga nivåer för löneökningar. Inga 
ändringar har gjorts i kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser (AB), det 
innebär att AB 14 i lydelse 2018-07-01 fortsätter att gälla. Avtalet innehåller 
tydliga skrivningar gällande arbetsmiljö och kompetensförsörjning, bland 
annat ställs krav på ett aktivt arbete med strategisk kompetensförsörjning i 
nära dialog med lokala fackliga företrädare. De områden som lyfts fram är 
arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstider och lönebildning. 
 
De centrala parterna har gett sin syn i en förnyad bilaga, Bilaga 4a – 
förtroendeskapande arbete. 
 

Ekonomi 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
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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. 
 
Samverkan 
Information och samverkan sker innan Kommunstyrelsen. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 18 från och med 
2018-04-01. 
 
Efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal – LOK 
18 – i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-chef Ann 
Karlsson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om vad som avses med 
riksorganisationen i den andra beslutsatsen, vilket besvaras av HR-chef Ann 
Karlsson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) yrkar att ”riksorganisationen” ersätts 
med ”Lärarnas riksförbund och Lärarförbundets riksorganisationer”. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag med sin egen yrkade förändring, vilket bifalls. 

 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 18 från och med 
2018-04-01. 
 
Efter framställan från Lärarnas riksförbund och Lärarförbundets 
riksorganisationer teckna lokalt kollektivavtal – LOK 18 – i enlighet med det 
centrala förhandlingsprotokollet. 
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Huvudöverenskommelse HÖK 18 med Lärarförbundets och 
Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd 
 

Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut. 

Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona – Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisation – träffade den 20 september 2018 en Huvudöverenskommelse, 
HÖK 18, med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.  

Huvudöverenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor 
enligt vad som framgår av protokollets § 1, Innehåll m.m.  

I den bifogade redogörelsen till detta cirkulär finns ändringar och nyheter i över-
enskommelsen beskrivna vad avser förhandlingsprotokoll och bilagor. 

Inga ändringar har gjorts i Allmänna Bestämmelser (AB). AB 14 i lydelse 2018-07-01 
gäller därmed fortsatt. 

Utöver detta vill vi påminna om en särskild skrift ”Löneavtalets grunder och 
intentioner” som behandlar Löneavtalets olika delar samt det lönepolitiska arbete som 
är en förutsättning för en god tillämpning av Löneavtalet. Skriften utgör vägledning 
som är gemensam för samtliga Huvudöverenskommelser.  

Nedan följer en redovisning i punktform av överenskommelsen. 

 
Huvudöverenskommelsen i korthet:  

 
 Avtalsperioden omfattar tiden 2018-04-01– 2021-03-31. Avtalet är inte möjligt 

att säga upp i förtid.  

 Avtalet löper utan angiven nivå för löneökningar under hela avtalsperioden. 

mailto:info@skl.se
http://www.skl.se/
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 AB 14 i lydelse 2018-07-01 fortsätter alltjämt att gälla. 

 I samband med avtalsrörelsen 2020 kommer parterna förhandla om AB, då 
förhandling sker med övriga motparter.  

 Under 2019 kommer parterna att gemensamt utvärdera och ta ställning i fråga 
om Principöverenskommelse – Lokala omställningsmedel och ändrad 
turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser. 

 I syfte att ta gemensamt ansvar för särskilt angelägna frågor inom skolans 
område har centrala parter enats om ett utökat samråd och reformvård.  

 Avtalet ställer också krav på att alla arbetsgivare arbetar aktivt med strategisk 
kompetensförsörjning i nära dialog och samarbete med lokala fackliga 
företrädare.  

 Centrala parter kommer att genomföra ett antal partsgemensamma arbeten 
under avtalsperioden med syfte att arbeta aktivt för en tryggad 
kompetensförsörjning och en god arbetsmiljö. 

 Samverkan på alla nivåer, i linje med det nya samverkansavtalet, blir 
avgörande för att gemensamt kunna arbeta med skolans utmaningar. Därför 
har avtalets bilaga 4a ”Förtroendeskapande arbete” setts över och uppdaterats 
med vissa medskick från centrala parter. 

 

Löneavtalet Bilaga 1 

Avtalet är utan angiven nivå för löneökningarna under avtalsperioden och innehåller 
således inget garanterat utrymme. 

En ny skrivning om lönestruktur har tillkommit. 

 

Allmänna bestämmelser  

Inga ändringar har gjorts i AB 14 i samband med förhandlingarna med Lärarnas 
Samverkansråd. AB 14 i lydelse 2018-07-01 fortsätter därmed gälla som tidigare. 
Förhandlingar om AB sker ånyo år 2020 medan avtalsperioden löper vidare till 2021. 

 

Centrala och lokala protokollsanteckningar, Bilaga 3  

Det nya avtalets Bilaga 3 punkten 1 innebär att alla arbetsgivare ska arbeta aktivt med 
strategisk kompetensförsörjningen på såväl kort som lång sikt. Arbetet ska ske i dialog 
med lokala fackliga företrädare och omhänderta en helhet som innehåller områdena 
arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstider och lönebildning.  
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Arbetsgivarens redan pågående arbete med kompetensförsörjning, och det ordinarie 
samverkanssystemet, utgör grunden i arbetet i de fall lokala parter inte enas om annat. 
De angivna områden som nämns ovan skall dock enligt avtalet omhändertas. Lokala 
parter ska också löpande följa upp sina insatser och sitt arbete. 

Centrala parter kommer att tillgängliggöra vissa underlag och verktyg som stöd och 
vägledning i arbetet. Se vidare i redogörelsetext.  

SKL/Sobona avser återkomma med mer information vartefter centrala parters 
projektplan för stödet tar form nu under hösten 2018. 

 

Centrala protokollsanteckningar, Bilaga 4  

Bilagan gäller endast mellan centrala parter. 

 Partsgemensamt arbete om stödmaterial för dialog om arbetsbelastning och 
arbetstider: Centrala parter har enats om att ta fram ett dialogstöd för 
hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning för att skapa förutsättningar 
för samtal på såväl arbetsplatsen som mellan chef och medarbetare om 
uppdrag och arbetsuppgifter inom ramen för hela arbetstiden.  

 Partsgemensamt arbete om att förebygga ohälsa: Samtliga centrala parter 
inom kommun- och landstingssektorn ska gemensamt arbeta för att inspirera 
och stödja lokala parter i arbetet med att förebygga ohälsa och därmed minska 
sjuktalen, bl. a. inom ramen för Avsiktsförklaringen för friskare arbetsplatser i 
kommuner, landsting och regioner. 

 Partsgemensamt arbete för att genomlysa avtalet: Parterna har enats om att 
utvärdera avtalets tillämpning med utgångspunkt i en god arbetsmiljö, 
arbetsbelastning och arbetstider, såväl som verksamhetsutveckling och 
elevernas måluppfyllelse. Detta ska man göra genom att gemensamt samla in 
och analysera lokala erfarenheter och arbetsmiljöeffekter. Arbetet syftar till en 
gemensam analys om vilken roll avtalen spelar, och kan spela, för att stödja 
skolans och lärares uppdrag och arbete (inkl. lovskola), liksom arbetsgivarens 
ambition att säkerställa en god arbetsmiljö och behålla och rekrytera personal 
med rätt kompetens.  

 Partsgemensamt åtagande angående samverkan: Inom ramen för nya 
samverkansavtalet har parterna tagit fram en gemensam kommentar samt 
genomför gemensamma konferenser och tagit fram stödmaterial för att stödja 
lokala parters samverkansarbete.  

 Partsgemensamt arbete om lön och lönestruktur: Centrala parter kommer att 
se över och uppdatera redan framtaget stödmaterial på temat lokal 
lönebildning.  
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Centrala protokollsanteckningar, Bilaga 4a 

Bilagan gäller endast mellan centrala parter men innehåller parternas gemensamma 
syn i ett antal viktiga frågor. 

En framgångsrik kompetensförsörjning förutsätter att alla huvudmän bland annat kan 
erbjuda en god arbetsmiljö, konkurrenskraftiga löner och en ändamålsenlig 
organisation. För att åstadkomma detta krävs, så som nämnts ovan, en god samverkan 
mellan samtliga parter. Av den anledningen har centrala parter gett sin syn på ett antal 
områden i en förnyad Bilaga 4a – förtroendeskapande arbete.  

 

Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse, Bilaga 6 

Följdändringar har gjorts i Bilaga 6 med anledning av att avtalet numera inte 
innehåller någon nivå för utfall, samt korrigeringar av felaktiga hänvisningar i tidigare 
tryck.  

 
 
Bilaga L 

Inga ändringar är gjorda. 

 

Bilaga M 

De ändringar som är gjorda i bilaga M gäller korrigeringar av tidigare tryckfel samt ett 
förtydligande. 

 
Bilaga U 

Inga ändringar är gjorda. 

 

Rekommendation till beslut 

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och Sobona – Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisations styrelse rekommenderar kommunen, landstinget/regionen 
respektive berört kommunalförbund besluta, med anledning av träffad 
Huvudöverenskommelse, HÖK 18 med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds 
Samverkansråd för tillämpning fr.o.m. 2018-04-01, 

att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 18, samt 

att efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal - LOK 18 - i 
enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet. 
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Frågor med anledning av Löneavtal och Bilaga M  

Frågor besvaras i första hand av Pia Murphy, Agnes Gradstock och Johan Thörn, SKL 
samt Giggi Langlet och Johan Sommar, Sobona. 

Frågor med anledning av ändringar i AB  

Frågor besvaras i första hand av Agnes Gradstock, SKL samt Giggi Langlet och Johan 
Sommar, Sobona 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
 

 

 
Niklas Lindahl 

 

 

  
 Pia Murphy 

 

Bilagor:  
Bilaga 1. HÖK 18 utom Bilaga 2 Allmänna Bestämmelser 
Bilaga 2, Bilaga M 
Bilaga 3. Redogörelse avseende nyheter och ändringar  
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Lönestrategi samt lönepolitiska riktlinjer 2019, dnr KS 
18/00247 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2005-04-19 gällande lönepolitiskt program 
Förslag till lönepolitiska riktlinjer 2019 samt lönestrategi daterad 2018-10-15. 
Kommunstyrelsen 2018-03-06 § 72 Lönekartläggning 
 
Ärendet 
I enlighet med det lönepolitiska programmet har årliga lönepolitiska riktlinjer 
för 2019 samt lönestrategi tagits fram. Det lönepolitiska programmet, de årliga 
riktlinjerna och lönestrategin samt de centrala löneavtalen viktiga 
styrdokument för lönesättande chefer i den årliga löneöversynsprocessen. De 
centrala löneavtalen har öppnat upp för ett ökat ansvar för den lokala 
lönebildningen.  
 
Förvaltningen föreslår, utifrån lönestatistik och omvärld samt svårigheter att 
rekrytera och behålla personal, att särskilda prioritera sjuksköterskor och 
lärare i 2019 års löneöversyn.  
 
Arbetsgivaren ansvarar för att de totala löneökningarna, utfallet, speglar 
kommunens ekonomiska förutsättningar, verksamheternas resultat och 
rekryteringssituation. Löneökningsnivåerna 2019 är centralt fastställda endast 
för Kommunal till cirka 2,3 procent.  
 
Av Hällefors kommuns årliga riktlinjer framgår värdegrund, 
lönesättningsprinciper, kriterier, mål och tidplan för 2019 års löneöversyn samt 
en långsiktig strategi. 
 

Ekonomi 
Kommunförvaltningens förslag till central lönepott för verksamhetsåret 
2019 är 6 502 tkr. Av dessa medel inkluderas utfallet för januari- mars 
2019, 4 900 tkr avsätts till 2019 års löneöversyn för perioden april-
december. Siffrorna inkluderar PO-påslag på 39,17 procent. 
.   
Folkhälsa 
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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. 
 
 
Samverkan 
Arbetstagarorganisationerna har informerats inom ramen för kommunens 
samverkanssystem.  

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Anta förslaget till årliga lönepolitiska riktlinjer för 2019 samt lönestrategi. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-chef Ann 
Karlsson utifrån en Powerpointpresentation som distribueras till ledamöter 
och ersättare. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om lärarnas löneökning i år 
är budgeterad, vilket besvaras av HR-chef Ann Karlsson. 
 
Ritha Sörling (V) ställer fråga om prioriteringen gäller alla lärare, vilket 
delvis besvaras av HR-chef Ann Karlsson. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om principen att utbildning ska löna sig 
vid lönesättning kontra hur det ser ut i verkligheten, vilket delvis besvaras av 
HR-chef Ann Karlsson och kommunchef Tommy Henningsson samt 
föranleder yttrande från ordförande Christina Johansson (M). 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om prioritering av undersköterskor, vilket 
besvaras av HR-chef Ann Karlsson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls. 

 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Anta förslaget till årliga lönepolitiska riktlinjer för 2019 samt lönestrategi. 
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2 Målsättning 

Målet med lönestrategin samt årliga lönepolitiska riktlinjerna är att göra 
löneprocessen begriplig och hanterbar samt att tydliggöra arbetsgivarens 
förhållningssätt gällande lönepolitik och lönebildning. 
 
3 Ansvarsfördelning 

Kommunfullmäktige 
• beslutar om lönepolicy 

 
Kommunstyrelsen 

• beslutar om de årliga riktlinjerna och lönestrategin som innehåller mål 
och inriktning på kort och lång sikt 

• beslutar om budget för löneökningarna 
 
HR-chef 

• beslutar om åtgärder inom ramen för löneökningsutrymmet 
• har huvudansvaret för att leda och samordna arbetet med de 

lönestrategiska frågorna i kommunen 
• har processansvar för lönebildning, lönepolitik och löneöversyn 
• planerar aktiviteter och utarbetar verktyg som behövs för 

genomförandet 
 

Ekonomichef 
• ansvarar för att behoven av löneökningarna är en del i arbetet med 

budgetprocessen samt räknar om utrymmet till en gällande procentsats 
 
Verksamhetschef 

• ansvarar för att leda verksamhetens arbete med att identifiera 
löneökningsbehov kopplade till verksamhetens mål och målen i 
lönestrategin 

• ansvarar för att behoven av löneökningarna finns med i arbetet med 
förvaltningens budget 

• är bärare av kommunens gemensamma lönepolitik 
• leder processen i verksamheten 
• säkerställer att lönesättning sker inom ramen för kommunens riktlinjer 

och budget. 
 
4 Förutsättningar 

I enlighet med det lönepolitiska program som antogs av Kommunfullmäktige 
2005-04-19, ska lönepolitiska riktlinjer fastställas årligen av 
kommunstyrelsen. De lönepolitiska riktlinjerna innehåller arbetsgivarens 
inriktning inför 2019 års löneöversyn samt en långsiktig strategi.  
 
4.1 Kommunens lönepolitiska värdegrund 
 
Hällefors kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som lätt kan rekrytera 
och behålla personal. Kommunens lönepolitik ska vara tydlig, lätt att förstå 
och bidra till ett positivt samband mellan lön och ett gott resultat. För att 
uppnå detta arbetar kommunen med den lönepolitiska dialogen i en 
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förtroendeskapande anda mellan arbetsgivaren, arbetstagarorganisationerna 
och anställda.  
 
I personalpolicyns kapitel 1.8 beskrivs den lönepolitiska värdegrunden och 
definition av lönepolitiken. 
 
4.2 Avsiktsförklaring – Lönepolitik i Hällefors kommun 
Anställda i Hällefors kommun ska ge kommuninvånarna bästa möjliga service 
utifrån mål och tillgängliga resurser. I takt med att de centrala löneavtalen 
utvecklas från centrala parters styrning av lönebildningen till de lokala 
arbetsgivarna ökar möjligheterna att belöna de medarbetare som bidrar till 
verksamhetens utveckling.  
 

• Hällefors kommun avser att knyta samman arbetstagarens resultat med 
löneutvecklingen.  

• Lönebildningen ska bidra till att trygga personalförsörjningen på kort 
och lång sikt.  

• Löne- och anställningsvillkor ska vara så attraktiva att ungdomar är 
beredda att utbilda sig för att arbeta inom kommunens verksamheter. 

• Övergripande utgångspunkt är att lagstiftning om diskriminering följs. 
• Lönen ska inte användas som ett konkurrensmedel inom Hällefors 

kommun, men detta får dock inte hindra möjligheten till intern 
rörlighet. 

• Lönesättande chefer är kommunens arbetsgivarföreträdare i de 
lönepolitiska frågorna. 

• Utgångspunkten är att det ska löna sig att göra ett bra jobb! 
 
4.3 Löneavtal 
 
De centrala avtalen (Huvudöverenskommelserna) om lön är grunden för 
löneöversynsprocessen. De har olika längd och olika beräkningar av garanterat 
utfall men i stort ett likartat innehåll.  
 
4.3.1 Nivåer i gällande avtal 
 
Facklig organisation     2019               2020 
Kommunal 
HÖK 16 prolongerad 
Löneförändring gäller 
From 1 maj 

540 kr + 0,3 % att fördela 
individuellt 
 (=2,3 % märket)  
Avtalsperiod  
2017-04-12-2020-05-01 

Centrala 
förhandlingar om 
nytt avtal. 

Vision, SSR och 
Ledarna (Allmän 
Kommunal 
Verksamhet) 
HÖK 17 

                    * 
Avtalsperiod  
2017-04-01-2020-04-01 
Förlängs därefter 12 mån i 
taget 

                    * 

Vårdförbundet och 
Fysioterapeuterna 
HÖK 16 

                    * 
Avtalsperiod  
2016-12-01-2019-03-31 
Förlängs därefter 12 mån i 
taget 

                    * 

Lärarförbundest och 
Lärarnas Riksförbunds 

                    * 
Avtalsperiod  

                    * 
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samverkansråd 
HÖK 18 

2018-04-01-2021-03-31 

Akademikeralliansen 
HÖK-T 

                    * 
Tillsvidareavtal fr o m 
2001-06-15 

                    * 

 
*) Finns ingen centralt fastställd nivå för det garanterade utfallet. Löneöversyn gäller  
fr o m 1 april. 
 
Märket är satt för tre år 2017-2019, totalt 6,5 % 
År 2017 2018 2019 
Märket satt till 2,2 % 2,0 % 2,3 % 
 
5 Principer för lönesättning 

Lön är ersättning för utfört arbete. Lönen består av tre delar: 
 

• Vad: Arbetets svårighetsgrad, arbetsvärderingen, och de krav som det 
ställer på medarbetaren 

• Marknad: Nödvändig marknadsanpassning 
• Hur: Medarbetarens arbetsinsatser d v s hur arbetet utförs 

 
Hällefors kommun tillämpar individuell och differentierad lön i enlighet med 
ambitionerna i de centrala löneavtalen. Utbildning och arbetsresultat ska 
kunna premieras, medarbetaren ska kunna påverka sin lön genom att öka sitt 
kunnande, bli mångsidigare och därmed kunna utveckla sitt arbete liksom 
förmågan att åta sig svårare och mer ansvarsfulla arbetsuppgifter. 
 
En lönestrukturell bedömning görs utifrån intern lönestruktur samt 
jämförelser med närliggande kommuner och riket i stort. 
 
Vid den årliga löneöversynen vägs samtliga delar in vid lönesättning. 
 
5.1 Grundkrav 
 
Alla anställningsavtal innehåller formella grundkrav, dessa är att: 
 

• Utföra arbete 
• Följa ordningsregler 
• Följa arbetsmiljöregler 
• Samarbeta 
• Vara lojal 

 
I lönen ingår att grundkraven uppfylls, de utgör inte ett lönekriterium. Varje 
chef ska informera sina medarbetare om dessa grundkrav och vad de innebär 
inom respektive verksamhet. 
 
5.2 Kriterier 
 
För att kunna påverka sin löneutveckling ska varje medarbetare känna till och 
vara medveten om vilka krav som arbetet ställer och vilket arbetsresultat som 
förväntas. Det innebär att chefen måste klargöra vilka kriterier som ligger till 



6(10) 

 

grund för lönesättningen. De kommunövergripande kriterierna för anställda i 
Hällefors kommun är: 
 

• Resultat 
• Flexibilitet 
• Utvecklingsförmåga 

 
Varje chef ska tillsammans med sina medarbetare på arbetsplatsen tolka, 
diskutera och definiera lönekriterierna. Detta ska dokumenteras. 
Lönekriterierna kan brytas ned i konkreta exempel. Innebörden i kriterierna 
tydliggörs för varje medarbetare i ett framåtsyftande utvecklingssamtal/ 
medarbetarsamtal.  
 
5.3 Lönestruktur, lönespridning och strukturella åtgärder 
 
Lönespridningen ska motivera medarbetarna till att öka sin kompetens och 
skicklighet inom yrket. Arbetsgivarens inställning är att utbildning ska löna 
sig - löneskillnader ska finnas mellan yrkeskategorier med krav på akademisk 
utbildning och andra grupper. Löneöversynen ska bidra till en ökad 
lönespridning med beaktande av utbildning och arbetsinsats. 
Kompetensutveckling som kan kopplas till verksamhetsutveckling ska särskilt 
uppmärksammas.  
 
6 Arbetsvärdering 

En genomgripande arbetsvärdering antogs 2005 och har lagt grunden till den 
lönestruktur som finns. Under första kvartalet 2016 har förvaltningen gjort en 
ny arbetsvärdering/lönekartläggning med hjälp av en ny version av MIA. 
Arbetsvärderingen beskriver hur yrken värderas i förhållande till varandra, 
men det finns ingen strategi för hur lönerelationen ska se ut mellan 
yrkesgrupperna.  
 
Från 2017-01-01 är det ett lagkrav på årlig lönekartläggning. 
 
7 Nuläge lönebildning 

Arbetet med lokal lönebildning sker centralt i kommunen genom kartläggning 
och analys av lönestruktur, bedömning av rekryteringsmöjligheterna och 
omvärldsbevakning.  
 
7.1 Koppling löne- och budgetprocess 
 
Lönebildningen har av tradition haft svag koppling till budgetprocessen, 
ramen för löneökningar har ofta beslutats innan behovsanalysen genomförts.  
En utgångspunkt för Hällefors kommun är att lönepolitiska prioriteringar ska 
avspegla sig i budgeten. Kommunens ekonomiska förutsättningar är styrande 
och behovet av löneökningar värderas i relation till andra behov i 
verksamheten. De politiska prioriteringarna bildar ramen för löneutrymmet.  
 
7.2 Chefslöner 
 
Chefer har fullt ledningsansvar, det vill säga har såväl verksamhets-, 
ekonomi- som personalansvar. Indelningen sker i tre nivåer; 
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A Chef direkt underställd kommunstyrelse (kommunchef) och 

chefer direkt underställd kommunchef (verksamhetschefer, 
personalchef och ekonomichef) 

B Mellanchef direkt underställd verksamhetschef (Områdeschefer, 
rektorer, avdelningschefer och stabschefer) 

C Första linjens chef med eget verksamhetsområde (Enhetschefer 
och biträdande rektorer) 

 
7.3 Personalomsättning 
 
Inom de yrkeskategorier där arbetsgivaren bedömer att personalomsättning är 
för hög behöver löneutvecklingsplaner utarbetas för att behålla goda 
medarbetare.  
 
7.4 Kompetensförsörjning 
 
En risk finns att kompetensförsörjningen inte kan säkras för vissa 
yrkesgrupper på grund av rekryteringssvårigheter. Det är viktigt att bevaka 
utvecklingen av rekryteringsläget både internt och i omvärlden för att ha en 
beredskap för en marknadsanpassad löneutveckling. 
 
7.5 Specialister 
 
Inom kommunen finns specialister som ofta är ensamma eller få inom sin 
yrkesgrupp. För arbetsgivaren är det viktigt att uppmärksamma dessa personer 
och säkra en god löneutveckling samt att lönen sätts efter jämförlig 
arbetsmarknad. 
 
8 Löneöversynsprocessen 

Löneöversynsprocessen innehåller tre viktiga samtalsforum; 
arbetsplatsträffen, medarbetarsamtalet och lönesamtalet där närmaste chef har 
en viktig roll som bärare av lönepolitiken.  
 
8.1 Förhandling, överläggning och avstämning 
 
Arbetsgivaren och fackliga företrädare följer en fastställd process enligt de 
centrala avtalen. Med Kommunal påbörjas löneöversynen med en inledande 
förhandling. Med övriga arbetstagarorganisationer inleds löneöversynen med 
överläggningar som sker mellan HR-chef, verksamhetschefer och 
representanter från de fackliga organisationerna.  
 
Vid den årliga löneöversynen är individuell och differentierad lön och dialog 
chef-medarbetare huvudspåret. Om någon av parterna yrkar traditionell 
förhandling gäller det i stället. Möjlighet finns även att göra överenskommelse 
mellan parterna om annan, lokal förhandlingsordning. 
 
Vid överläggningarna informerar arbetsgivaren om åtgärder och motiv för 
åtgärderna samt förutsättningarna för löneöversynen. Facken framför sina 
synpunkter och yrkanden. Därefter beslutar parterna om vilken modell som 
kommer att tillämpas. Efter att lönesamtalen genomförts slutför HR-chefen 
tillsammans med verksamhetscheferna löneöversynen i ett avstämningsmöte 
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med respektive arbetstagarorganisation. Processen utvärderas vid 
avstämningsmötet. 
 
8.2 Individuell lön 
 
Medarbetarsamtal sker årligen i enlighet med samverkansavtalet. Det ska vara 
tydligt vad samtalet syftar till och att det tillsammans med lönesamtalet utgör 
en grund för löneöversynen. En förutsättning för individuell lönesättning är att 
det finns fastslagna lönekriterier som är kända för medarbetarna. För varje 
medarbetare görs en bedömning av prestationen utifrån kriterierna. 
 
Återkoppling om den fastställda lönen sker genom ett meddelande.  
 
8.4 Lönepolitiska prioriteringar – kortsiktiga mål 2019 
 
Lönekartläggning, lönestatistik och löneanalys utgör underlag för 
lönepolitiska prioriteringar.  
 

• Yrkesgruppen sjuksköterskor har haft stor personalomsättning och 
varit svårrekryterad, lönen är en faktor för att kunna rekrytera och 
behålla personalen. Lönestatistiken visar att sjuksköterskorna har 
väsentligt lägre löner än grannkommunerna. 

• En fortsatt satsning krävs på lärare inom grundskola och gymnasium 
samt förskollärare. Lärare och förskollärare har väsentligt lägre löner 
än grannkommunerna. 

 
8.1 Tidplan 2019 
 
Löneöversynsförhandlingarna ska bedrivas skyndsamt och löneprocessen är 
ständigt pågående under året. Då alla förutsättningar är klara inför 2019 är 
ambitionen att löneförändringarna ska kunna verkställas i enlighet med 
löneavtalen, dvs i april och i maj. 
 
9 Handlingsplan - strategi 

Hällefors kommun har en övergripande lönestrategisk inriktning som ingår i 
det lönepolitiska programmet som antogs 2005. Kommunen följer de 
grundläggande principer som förhandlas fram av centrala parter. Lönen ska 
stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och 
kvalitet. 
 
Löneöversynsprocessen behöver ständigt utvecklas och konkretiseras genom 
analys av genomförd process och gemensamma förberedelser inför kommande 
löneöversyn. Aktiviteter och åtgärder sammanfattas i tidplaner. 
 
9.1 Lagkrav mm 
 
Hällefors kommun strävar efter att nå en lönestruktur utan löneskillnader med 
hänsyn tagen till kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
ålder, facklig tillhörighet eller andra faktorer som är utan tydlig koppling till 
den anställdes arbetsinsats och kompetens. 
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Enligt Diskrimineringslagen (2016:828) 8 § ska arbetsgivaren i syfte att 
upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra 
anställningsvillkor mellan kvinnor och män varje år kartlägga och analysera: 

• bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som 
tillämpas hos arbetsgivaren  

• löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att 
betrakta som lika eller likvärdigt.  

 
9.2 Strategi – Långsiktiga mål 
 
Kommunens lönestruktur ska uppfattas som genomtänkt och rättvis. 
Kommunens lönenivåer bör i en jämförelse med övriga liknande arbetsgivare 
vara konkurrensmässiga, dels för att behålla personal, dels ur 
rekryteringssynpunkt. 
 
Strategi i ett långsiktigt perspektiv är att: 
 

• förstärka kopplingen mellan personalförsörjning, ledarförsörjning, 
arbetsgivarvarumärket och lönepolitiken. 

• förstärka kopplingen med lönebildning och budgetprocess 
• tydliggöra lönesättande chefers roll som bärare av lönepolitiken 
• fastställa lönespridningen mellan olika yrkesgrupper 
• ta hänsyn till bristsituationer inom yrkesgrupper 
• tydliggöra lönespannet för chefsgrupper och relationen till underställd 

personal 
• öka differentieringen av lönepåslagen. 
• tydliggöra sambandet mellan karriär- och löneutveckling 
• identifiera lönepolitiska prioriteringar och upprätta en långsiktig 

handlingsplan. 
• att avsätta utrymme för prioriterade yrkesgrupper. 

 
 

10 Lönesättning vid nyanställning 

Respektive chef är ansvarig för lönesättning vid nyanställning och förväntas 
ta ansvar för att agera i enlighet med arbetsgivarens intentioner om en 
sammanhållen lönepolitik och med beaktande av kommunens lönestruktur.  
 
Cheferna ska alltid samråda med HR-enheten innan man fastställer lönen vid 
en nyanställning i syfte att lönesättning sker inom kommunens lönestruktur. 

 
 
11 Löneförändringar mellan avtalsperioderna 

Enligt Kommunstyrelsens delegeringsplan beslutar HR-chef om löneökningar 
mellan avtalsperioderna.  
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Kommunförvaltningen 
   
Ingrid Holmgren   
ingrid.holmgren@hellefors.se   
 
 Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

ANDTS-POLICY 
 
Beslutsunderlag 
ANDTS-policy 2018-2021, Hällefors kommun  
 
Ärendet 
 
Inledning och bakgrund 
ANDT är ett samlingsbegrepp för alkohol-, narkotika-, dopning-, tobak och är 
ett av Sveriges elva målområden inom folkhälsa för att nå det övergripande 
nationella målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika 
villkor för hela befolkningen (prop. 2002/03:35). Alkohol, narkotika, dopning 
och tobak leder till stora skadeverkningar varav kommunen har ett stort 
ansvar att utveckla och bedriva ett aktivt förebyggande arbete - Ett samhälle 
fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador 
orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk. Det krävs ett fungerande och 
långsiktigt samarbete mellan kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, 
hälso- och sjukvård, polis, tillsyn samt civilsamhälleaktörer vilket denna 
policy vill ta sikte mot. Policy dokumentet har tagits fram av folkhälsoteamet 
i norra Örebro län, omsorgen, bildning och Hr- enheten. 
 
Hällefors kommuns ANDTS-policy 
Utgår från de nationella och regionala ANDT-strategierna, med tillägg kring spel 
om pengar utifrån socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen, och anger 
 riktningen i kommunens arbete. Beskriver gemensamma utgångspunkter och 
prioriteringar i det ANDTS-förebyggande arbetet i Hällefors kommun och skall 
fungera som ett stöd och en vägledning inom kommunens förvaltning, nämnder och 
verksamheter för att uppnå det övergripande målet för Sveriges ANDT-politik om 
ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala 
skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk samt det folkhälsopolitiska 
målet att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande. Alla insatser 
genomsyras av ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. Barn och unga ska 
skyddas mot eget och andras bruk av ANDTS, vilket utgör grunden för det 
hälsofrämjande och förebyggande ANDTS-arbetet.  
 
Policyns övergripande mål- och insatsområden  
För att omsätta policyns övergripande och långsiktiga mål, krävs att målen 
konkretiseras i handlingsplaner inom respektive förvaltning/verksamhet som bygger på 
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lokala behov och förutsättningar i Hällefors kommun. Handlingsplanerna skall 
innefatta tre olika preventionsnivåer: 

• Universell prevention riktar sig till en hel population. 
• Selektiv prevention riktar sig till subgrupper där risk för att utveckla ett 

problematiskt missbruk är större än i andra grupper 
• Indikerad prevention riktar sig till högriskindivider som har begynnande 

missbruk  
 
Hällefors kommuns policy utgår från de fem regionala målen med tillhörande 
insatsområden: 
  
1. Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.  

2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel, och tobak eller 
debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.  

3. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, 
missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska succesivt 
minska.  

4. Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån 
sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.  

5. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör eller skadas på grund av 
sitt eget eller andras bruka av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska 
minska.  
 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har gått igenom ANDTS policyn och stödjer denna, 
BRÅ kom överens om att överlämna policyn vidare till kommunstyrelsen för beslut. 
 

Ekonomi 
Förvaltningen kommer inom befintlig budgetram ta fram handlingsplaner 
för ett aktivt förebyggande arbete inom ANDTS området. 
 
Folkhälsa 
ANDT är ett av Sveriges elva målområden inom folkhälsa för att nå det 
övergripande nationella målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en 
god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Förebyggande insatser inom ANDTS ger bättre förutsättningar för 
medborgarna att nå ett hälsosamt liv.  
 
Samverkan 
Information och samverkan kommer att ske. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att ANDTS policyn antas. 
 

 
Tommy Henningsson Ingrid Holmgren             Jessica Jansson 
Kommunchef Socialchef Ekonomichef
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1 Inledning/bakgrund 
 

ANDT är ett samlingsbegrepp för alkohol-, narkotika-, dopning-, tobak och är 
en del av Sveriges åtta målområden inom folkhälsa för att nå det övergripande 
nationella målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik 
hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en 
generation (prop. 2017/18:249). Alkohol, narkotika, dopning och tobak leder 
till stora skadeverkningar varav kommunen har ett stort ansvar att utveckla 
och bedriva ett aktivt förebyggande arbete för att nå det övergripande målet 
för Sveriges ANDT-politik - Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, 
minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat 
tobaksbruk. 

 
För att nå det övergripande målet krävs ett fungerande och långsiktigt 
samarbete mellan kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, hälso- och 
sjukvård, polis, tillsyn samt civilsamhälleaktörer vilket denna policy vill ta 
sikte mot. 

 
Problem med spel om pengar är en folkhälsofråga som kan skada relationer, 
ekonomi och hälsa. Problemen drabbar de som spelar för mycket, men också 
deras familj och vänner och samhället i stort. Åtgärder för att förebygga 
spelproblem behövs därför både på individ- och befolkningsnivå. Det 
folkhälsopolitiska målet på spelområdet är att minska skadeverkningarna av 
överdrivet spelande. 

 
2 Nationell ANDT-strategi 

 
I en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 
redogör regeringen för en förnyad men fortsatt samlad strategi för alkohol-, 
narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken för perioden 2016-2020 med det 
övergripande målet Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade 
medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat 
tobaksbruk. 

 
Det övergripande nationella målet har brutits ned till sex stycken mål med 
tillhörande insatsområdet där alla insatser ska genomsyras av ett jämlikhets- 
och jämställdhetsperspektiv. Grunden för det hälsofrämjande och 
förebyggande ANDT-arbetet är insatser för att skydda barn och unga mot eget 
och andras skadliga användande av ANDT-preparat. 

 
ANDT ska arbetas med på alla nivåer, tvärsektoriellt och ur både ett 
främjande och förebyggande perspektiv. Fokus ligger på det förebyggande 
arbetet, men innefattar även vård och stöd. Det främjande arbetet handlar om 
att skapa gynnsamma förutsättningar för god hälsa medan det förebyggande 
arbetet har till uppgift att förhindra att skador uppstår eller att negativa 
beteenden utvecklas. 

 
3 Regional ANDT-strategi för Örebro län 2017-2021 

 
Strategin för Örebro län utgår från regeringens nationella strategi för alkohol-, 
narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. Den regionala strategin innehåller 
fem mål inom olika områden och insatser kopplade till dessa. Den regionala 
strategin bygger på hur ett effektivt, långsiktigt och kunskapsbaserat arbete 



 
 
 

bör utformas. Innehållet utgör en gemensam plattform för ANDT-arbetet i 
Örebro län och underlättar gemensamt agerande. Länsstyrelsen ansvarar för 
att samordna och utveckla ANDT-arbetet i länet samt för den regionala 
strategin. Strategin är ett stöd för det lokala ANDT-arbetets prioriteringar och 
insatser. Se bilaga 1. 

 
4 Preventionstriangeln 

 
Det är av betydelse att de förebyggande insatser som definieras i kommunens 
handlingsplan för ANDTS-arbetet innefattar de tre olika preventionsnivåer 
som presenteras nedan i enlighet med preventionstriangeln 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Universell prevention riktar sig till en hel population, t ex befolkningen i 
stort eller en hel skola. 

 

•  Selektiv prevention riktar sig till subgrupper där risken för att utveckla ett 
problematiskt drogbruk är större än i andra grupper, t ex barn och 
ungdomar i familjer där problematiskt narkotikabruk förekommer. 

 

•  Indikerad prevention riktar sig till högriskindivider som har begynnande 
narkotikaproblem och här eftersträvas större beteendeförändringar 
eftersom ett problematiskt bruk redan är etablerat. 

 
 

5 Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen 
 

Från den 1 januari 2018 gäller nya regler som förtydligar socialtjänstens och 
hälso- och sjukvårdens ansvar avseende missbruk av spel om pengar. 
Landsting och kommuner har ett gemensamt ansvar för missbruks- och 
beroendevården. Hälso- och sjukvården har sedan tidigare ansvar för att 
behandla spelberoende, precis som vid andra psykiatriska tillstånd. När det 
gäller socialtjänsten så utvidgas det ansvar som tidigare bara gällt vid 
missbruk av beroendeframkallande medel till att gälla även vid spelmissbruk. 



 
 
 

Fördelningen av behandlingsansvaret för missbruk eller beroende varierar 
mellan olika kommuner och landsting, beroende på lokala och regionala 
förutsättningar. När det gäller behandling av missbruk så har regeringen 
framhållit att både socialtjänsten och hälso- och sjukvården har viktiga 
uppgifter som ska värderas likvärdigt och samordnas i ett välfungerande vård- 
och stödsystem som utgår från individernas olika behov och önskemål. 
Överenskommelserna om samarbete mellan kommun och landsting i fråga om 
personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande 
medel, läkemedel eller dopningsmedel är utvidgat till att även omfatta 
personer som missbrukar spel om pengar. Detta innefattar även ansvaret för 
barn och ungas behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller 
någon annan vuxen som barnet bor varaktigt bor med är missbrukare. 
Socialtjänsten har ett ansvar för att aktivt arbeta för att motverka missbruk av 
spel om pengar bland barn och unga. 

 
6 Samverkan 

 
Samverkan för ANDT-arbetet har en lång tradition i Örebro län. I Hällefors 
kommun finns en väl förankrad samverkan kring ANDTS, i hela länet samt 
med tre övriga kommuner och övriga berörda aktörer i norra Örebro län. 

 
7 Hällefors kommuns ANDTS-policy 

 
Hällefors kommun ANDTS-policy utgår från de nationella och regionala 
ANDT-strategierna, med tillägg kring spel om pengar utifrån socialtjänstlagen 
och hälso- och sjukvårdslagen, och anger riktningen i kommunens arbete samt 
utgör utgångspunkt för förvaltningen, nämndernas (Kommunstyrelsen, 
Samhällsbyggnad bergslagen och Myndighetsnämnden) och verksamheternas 
handlingsplaner. Policyn följer den struktur med målområden som är fastlagd 
i den nationella strategin för ANDT-politiken och som även återspeglas i den 
regionala strategi som Region Örebro län, Länsstyrelsen Örebro och Polisen 
har tagit fram (se bilaga 1). 

 
Policyn beskriver gemensamma utgångspunkter och prioriteringar i det 
ANDTS-förebyggande arbetet i Hällefors kommun. Policyn ska fungera som 
ett stöd och en vägledning inom kommunens förvaltning, nämnder och 
verksamheter för att uppnå det övergripande målet för Sveriges ANDT-politik 
om ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och 
sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk samt det 
folkhälsopolitiska målet att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande. 

 
Alla insatser genomsyras av ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. Barn 
och unga ska skyddas mot eget och andras bruk av ANDTS, vilket utgör 
grunden för det hälsofrämjande och förebyggande ANDTS-arbetet. 

 
8 Syfte 

 
Policyn anger riktningen i kommunens arbete mot ANDTS och utgör 
utgångspunkt för nämndernas och förvaltningens konkreta handlingsplaner. 
Policyn följer de nationella och regionala målen för ANDT-politiken samt 
socialtjänstlagens och hälso- och sjukvårdslagens föreskrifter avseende 
missbruk av spel om pengar. 



 
 
 

9 Policyns övergripande mål- och insatsområden 
 

Policyn spänner över ett stort spektrum från hälsofrämjande och förebyggande 
insatser till vård- och behandlingsinsatser. För att omsätta policyns 
övergripande och långsiktiga mål, krävs att målen konkretiseras i 
handlingsplaner inom respektive förvaltning/verksamhet som bygger på 
lokala behov och förutsättningar i Hällefors kommun. 

 
Hällefors kommuns policy utgår från de fem regionala målen med tillhörande 
insatsområden. 

 
1. Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska. 

 

2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel, och 
tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska. 

 

3. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt 
bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller 
tobak ska succesivt minska. 

 

4. Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska 
utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och 
stöd av god kvalitet. 

 

5. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör eller skadas på 
grund av sitt eget eller andras bruka av alkohol, narkotika, dopningsmedel 
eller tobak ska minska. 

 
 

9.1 Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och 
spel om pengar ska minska 

 
Begränsad tillgång och tillgänglighet är en av de viktigaste åtgärderna för att 
minska ANDTS-relaterade skador och problem. Tillgänglighetsbegränsade 
insatser kan vara ålderskontroller, färre försäljningsställen samt kontroll av 
illegal införsel och langning. En samordnad, effektiv och likvärdig alkohol- 
och tobakstillsyn samt en bekämpning av illegal handel via digitala medier 
och en samverkan mellan det ANDTS- och brottsförebyggande arbete är 
grundläggande för att minska tillgången och tillgängligheten. 

 
Enligt alkohol- och tobakslagen ska tillsyn över försäljning bedrivas av 
kommunerna. En fortsatt effektiv och likvärdig tillsyn ska vara en grundbult i 
det tillgänglighetsbegränsande ANDT-arbetet i kommunen. Kommunen ska 
genom regelbundna och strukturerade tillsynskontroller säkerställa att 
åldersgränser vid försäljning av alkohol och tobak upprätthålls.  Arbetet 
inkluderar insatser för ansvarsfull alkoholservering i samverkan med krögarna 
i kommunen. Även kontrollköp är en metod som ska vara ett verktyg för att 
minska tillgången i kommunen. 

 
När det gäller våldsbrott finns det ofta koppling till bruk av alkohol, narkotika 
och dopning. Insatser för att begränsa tillgängligheten till ANDT är en del i 
det bredare brottsförebyggande arbetet för att öka tryggheten. Den strategiska 
överenskommelsen om samverkan för ökad trygghet samt bekämpning och 
förebyggande av brott mellan Hällefors kommun och polis ska utgöra ett 
verktyg för tillgänglighetsbegränsande insatser i kommunen. I 
överenskommelsen finns ANDT-området utpekat som ett särskilt 



 
 
 

fokusområde att arbeta med. I Hällefors kommun finns ett lokalt 
brottsförebyggande råd där ANDT-arbetet är en naturlig del i 
utvecklingsprocessen med fokus att systematisera och kvalitetssäkra det 
brottsförebyggande arbetet. Hällefors kommun ska söka samverkan med 
övriga berörda aktörer, lokalt och regionalt, i syfte att stärka 
tillgänglighetsbegränsade insatser, öka kompetens och kvalitet i arbetet. 

 
9.2 Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, 

dopningsmedel och tobak, debuterar tidigt med alkohol eller 
börjar spela om pengar ska successivt minska 

 
Tidiga insatser är avgörande för att barn och unga inte ska börja använda 
narkotika, dopningsmedel och tobak, börja spela om pengar eller debutera 
tidigt med alkohol. Insatsområden att arbeta mot för Hällefors kommun är en 
hälsofrämjande skola som utgår från elevers olika förutsättningar och behov, 
förverkligande av rökfria skolgårdar, arbete mot langning av alkohol samt att 
arbeta för att stärka det narkotikaförebyggande arbetet. 

 
Hälsofrämjande skola som arena för ANDTS-förebyggande arbete. En trygg 
och inkluderande skola är betydelsefull och för att förebygga och fånga upp 
problem i ett tidigt skede och skapa en stabil grund för framtiden. Skolan kan 
genom både sitt kunskaps- och värderingsuppdrag bidra till arbetet mot 
ANDTS-prevention. För att skolan ska kunna fungera som en arena för 
ANDTS-förebyggande arbete krävs samverkan och samsyn hur arbetet ska 
utvecklas. Rektorn har ett särskilt ansvar för att integrera ANDT- 
undervisningen i olika ämnen. 

 
Kommuner ska enligt tobakslagen bedriva effektiv tillsyn för att rökförbudet 
på skolgårdar efterlevs. Rektor på varje skola är ansvarig för att skolgården är 
rökfri. Hällefors kommun ska bedriva regelbundna och strukturerade 
tillsynskontroller för att säkerställa att rökförbudet på skolgårdar efterlevs. 

 
Arbete mot langning av alkohol är en viktig insats för att skjuta upp 
alkoholdebuten. I Hällefors kommun ligger fokus på att synliggöra för 
föräldrar, andra vuxna och unga vuxna att de kan påverka 
konsumtionsmönster och senarelägga alkoholdebuten genom årliga aktiviteter 
och insatser i kommunen. 

 
Föräldrar är den viktigaste målgruppen och samverkanspart i det ANDTS- 
förebyggande arbetet. För att stärka föräldrar ska föräldraskapsstöd med fokus 
på barn och ungas användande, exponering och ställningstagande kring 
ANDTS prioriteras på flera olika sätt och via olika arenor i kommunen. 

 
För att stärka professioner som möter barn och unga i Hällefors kommun ska 
kunskapsstöd utvecklas och spridas, stor vikt ska läggas vid ungas attityder 
till ANDTS. 

 
Idéburna organisationer/ideella föreningar har stor betydelse för ANDTS- 
området och kan fylla en viktig funktion ur både ett hälsofrämjande och 
förebyggande perspektiv. I Hällefors kommun ska alla föreningar som mottar 
ekonomiskt bidrag från kommunen arbeta utifrån den ANDT-policy som finns 
för föreningar i kommunen. 



 
 
 

Samverkan mellan berörda aktörer ska fortsätta utvecklas för att särskilt 
uppmärksamma sårbara grupper som nyanlända, barn i utsatta miljöer, barn 
som anhöriga och för att utveckla familjeperspektivet. 

 
9.3 Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som 

utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, 
narkotika, dopningsmedel, tobak eller spel om pengar ska 
successivt minska 

 
Bruk av tobak och riskkonsumtion av alkohol kan kopplas till flera olika 
hälsoproblem och sjukdomar. Det ANDTS-förebyggande arbetet ska arbeta 
för att uppmärksamma och förebygga ohälsa genom tidig upptäckt. Rökning 
är den enskilt största förebyggbara riskfaktorn för sjukdom och för tidig död. 
Hälso- och sjukvården bör rutinmässigt ställa frågor om alkoholkonsumtion, 
tobak, narkotika, dopning och livsstil till de patienter de möter. 

 
Hälso- och sjukvården har ett ansvar för tidig upptäckt för att kunna erbjuda 
stöd. Skolan har ett ansvar att uppmärksamma barn och ungas behov där 
elevhälsan är en viktig resurs. Övriga instanser som har ett ansvar att 
uppmärksamma och förmedla stöd är polis, socialtjänst, föreningsliv, 
kommunen som arbetsgivare samt andra aktörer. 

 
Kommunens medarbetarpolicys rörande alkohol, narkotika, dopning, tobak 
och spel bör kontinuerligt ses över för revidering och utformning. 

 
I samverkan med träningsanläggningar, övriga kommuner i länet, Region 
Örebro län, Örebro läns idrottsförbund, polis, Länsstyrelsen ska Hällefors 
kommun motverka dopning. 

 
Hällefors kommun ska söka och utveckla samverkan med berörda aktörer för 
att tidigt upptäcka och ge stöd för att förhindra skadliga och riskabla 
levnadsvanor i alla åldrar för att förhindra att individer och närstående skadas. 
I samverkan ska samordnade vård- och stödinsatser av god kvalitet utvecklas. 
Utsatta grupper ska särskilt uppmärksammas. En aktör att söka och utveckla 
samverkan med är hälso- och sjukvården. För att motverka skillnader i hälsa 
ska ett likvärdigt bemötande vara centralt. 

 
9.4   Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller 

beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad 
tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet. 

 
Missbruks- och beroendevården ska ge personer med riskbruk, missbruk eller 
beroende en modern vård av hög kvalitet och professionalitet. Samverkan 
mellan hälso- och sjukvården och socialtjänst samt andra aktörer ska 
fortsätta utvecklas för en sammanhållen vård. En väl fungerande vård och ett 
bra stödsystem gagnar inte bara den enskilde individen utan även närstående 
och samhället i stort.  Insatser för personer i socialt och hälsomässigt utsatta 
situationer bör särskilt uppmärksammas samt en kvalitetssäkrad och 
utveckling av vården för ungdomar med målsättningen att barn och unga med 
ANDTS-problematik upptäcks så tidigt som möjligt. 

 
Hällefors kommun ska utveckla en fungerande samverkan med berörda 
aktörer för att barn och unga med ANDTS- problematik upptäcks så tidigt 
som möjligt samt att ungdomar får tillgång till rätt stöd och med rätt nivå av 



 
 
 

anpassad behandling. Aktörer som bör ingå i samverkan är socialtjänst, polis, 
skola, hälso- och sjukvård i form av närvård och psykiatri. 

 
Kommunen ska ge personer med riskbruk, missbruk eller beroende insatser 
utifrån bästa tillgängliga kunskap som sammanvägs med brukarens 
erfarenheter och önskemål. I arbetet ska det finnas ett familje- och 
barnperspektiv. 

 
En viktig aktör att samverka med är bland annat beroendecentrum vid Region 
Örebro län som har en länsövergripande allmänmottagning för individer från 
25 år. 

 
9.5   Antalet vuxna och barn som dör eller skadas på grund av sitt 

eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel, 
tobak eller spel om pengar ska minska. 

 
Den narkotikarelaterade dödligheten har ökat i landet, länets situation 
behöver analyseras vidare. För att minska ANDT-relaterad dödlighet och 
skador behöver kontinuerlig kunskapsutveckling ske inom hälso- och 
sjukvården och missbruks- och beroendevården, bland annat om brukets 
medicinska och sociala skadeverkningar. 

 
Hällefors kommun ska tillsammans med berörda aktörer utveckla och sprida 
kunskap om att uppmärksamma och erbjuda stöd till barn som föds med 
skador relaterade till ANDT-preparat under graviditet samt till barn som lever 
i familjer med svårigheter orsakat av ANDTS. 

 
Kommunen ska uppmärksamma och erbjuda ändamålsenligt stöd till barn i 
familjer med missbruk, stödet ska inriktas på och utformas efter barnets 
behov. Stöd ska även inriktas på familjens och vårdnadshavarens behov med 
barnets bästa i centrum. Kommunen ska även utveckla systematiska, hållbara 
och långsiktiga arbetssätt för att fånga upp målgruppen. 

 
Kommunen ska utveckla ett strategiskt och långsiktigt arbete för att motverka 
narkotikarelaterad dödlighet i alla åldrar samt följa intox-arbetet vid 
akutmottagningen på Karlskoga lasarett utifrån invånare från Hällefors. 

 
Kommunen ska ge ett välfungerande stöd, psykiskt, fysiskt och socialt, till 
anhöriga i alla åldrar till personer med missbruk. 

 
Kommunen ska utveckla en webbaserad alkohol-och drogguide med råd, stöd 
och information om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. 

 
Kommunen ska fortsatt ingå i SMADIT-samverkan med övriga berörda 
aktörer i syfte för att motverka trafikrelaterade skador och dödsfall. SMADIT 
syftar till att erbjuda vård i nära anslutning till polisingripande. 

 
Det alkohol- och drogrelaterade våld som är mest tydligt är det som sker i den 
offentliga miljön. Hällefors kommun ska söka och utveckla samverkan med 
polis och näringsliv för att säkerställa att de regler som finns för 
alkoholservering efterföljs och för att minska narkotika, i exempelvis 
krogmiljö. Denna samverkan ska även stärkas och utvecklas i samband med 
andra arrangemang såsom idrotts- och musikevenemang. 
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En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitiken 
2016-2020 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skrivelse/en-samlad- 
strategi-for-alkohol--narkotika-_H30386 

 
God och jämlik hälsa - en utvecklad folkhälsopolitik. Proposition 
2017/18:249 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/god-och- 
jamlik-halsa---en-utvecklad_H503249 

 
Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk- 
forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-201730_sfs-2017-30 

 
Strategi för ANDT Örebro län 2017-2021 
Länsstyrelsen i Örebro län 
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/tjanster/publikationer/2017/regional- 
strategi-for-andt-arbetet-i-orebro-lan-2017-2021.html 

 
Socialtjänstlag (2001-453) 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk- 
forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453 

 
 
  



 
Bilaga 1 

 
Mål och insatsområden, Strategi för Örebro län 2017-2021 

 
Mål 

1. Tillgång till 
alkohol, narkotika, 
dopningsmedel 
och tobak ska 
minska. 

2. Antalet barn och 
unga som börjar 
använda narkotika, 
dopningsmedel och 
tobak eller debuterar 
tidigt med alkohol 
ska minska. 

3. Antalet kvinnor 
och män samt flickor 
som utvecklar 
skadligt 
bruk, missbruk eller 
beroende av alkohol, 
narkotika, 
dopningsmedel 
eller tobak ska 
succesivt minska 

4. Kvinnor och män 
samt flickor och 
pojkar med missbruk 
eller beroende ska 
utifrån sina egna 
förutsättningar och 
behov ha ökad 
tillgänglighet till 
vård och stöd av god 
kvalitet. 

5. Antalet vuxna och 
barn som dör eller 
skadas på grund av 
sitt eget eller andras 
bruk av alkohol, 
narkotika, 
dopningsmedel 
eller tobak ska 
minska 

Insatsområden 
Samordnad, effektiv 
och likvärdig 
alkohol- och 
tobakstillsyn 
 
Bekämpning av 
illegal handel via 
digitala medier 
 
Samverkan mellan 
ANDT- och 
brottsförebyggande 
arbete 

Hälsofrämjande 
skola som utgår från 
elevers olika 
förutsättningar och 
behov 
 
Förverkligande av 
rökfria skolgårdar 
 
Arbete mot 
langning av alkohol 
 
Stärka det 
narkotikaförebygga 
nde arbetet 
 
Utveckla samverkan 
med idéburna 
organisationer 

Uppmärksamma och 
förebygga ohälsa 
 
Dopnings- 
förebyggande arbete 
 
Tobaksförebyggand 
e arbete 
 
Tidig upptäckt 

Kvalitetssäkra och 
utveckla vården för 
ungdomar 
 
Samverkan mellan 
hälso- och sjukvård 
och socialtjänst samt 
med andra aktörer 
för en 
sammanhållen vård 
 
Insatser för personer 
i socialt och 
hälsomässigt utsatta 
situationer 
 
Vård och behandling 
av dopning 

Uppmärksamma och 
erbjuda 
ändamålsenligt stöd 
till barn i familjer 
med missbruk 
 
Strategiskt och 
långsiktigt arbete för 
att motverka 
dödlighet 
 
Insatser för att 
motverka 
trafikrelaterade 
skador och dödsfall 
 
Antalet döda och 
skadade på grund 
av våld ska minska 
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Datum  
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Ekonomienheten   
Jessica Jansson, 0591-64106   
jessica.jansson@hellefors.se   
 
 Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

 
Nyckeltalssammanställning för Hällefors kommun 2018 
 
Beslutsunderlag 
Nyckeltalssammanställning för Hällefors kommun 2018 med basåret 2017 
 
Ärendet 
Utifrån kommunfullmäktiges beslut att återinföra en analys utifrån nyckeltal 
hämtade från Kolada har kommunförvaltningen sammanställt ett förslag till 
nyckeltalssammanställning för år 2018 med basåret 2017. 
Ekonomiberedningen kan konstatera att alla partier utom Grythyttelistan och 
Sverigedemokraterna varit representerade/delaktiga under 
ekonomiberedningen. Syftet med ekonomiberedningen är dels att det ska 
bygga på en bred förankring i politiken för att få till en ökat kunskapsnivå och 
en långsiktig stabilitet i de större frågorna och dels att 
nyckeltalssammanställningen ska beredas inför kommunstyrelsens 
sammanträde.  
 
Ekonomiberedningen anser att nyckeltalssammanställningen är bra och 
intressant, och föreslår att det vid nästa års genomgång avsätts mer än två 
timmar då det är ett material som skapar mycket frågeställningar och 
diskussioner som är viktiga för deltagarna för att få förståelse för materialet.  
 
Beredningen föreslår att kommunförvaltningen framöver kompletterar 
utredningar och tjänsteskriveselser med fakta utifrån Kommun- och 
landstingsdatabasen (Kolada) och jämförbara kommuner för att politikerna 
ska få löpande analyser under året. Beredningen ser gärna att avsnittet 
infrastruktur m m utvecklas med mer nyckeltal och analyser utifrån 
jämförbara kommuner och att personalavsnittet lyfts ut helt utifrån att det 
införs ett personalbokslut från och med verksamhetsåret 2018. Dessutom 
föreslår beredningen att de verksamhetsområden som avviker mycket i 
jämförelse med andra utvecklas med ytterligare analyser och nyckeltal, så 
som äldreomsorg, ekonomiskt bistånd 
 
Inför budgetkonferens och budgetdialogen för verksamhetsåret 2020 kommer 
denna sammanställning att vara utgångspunkt för tjänstemännen för att ha en 
röd tråd från uppvisat resultat till behov. 
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Ekonomi 
Redovisningen av nyckeltal riktar sig främst till politiker i Hällefors 
kommun men även till andra som är intresserade av att följa kommunens 
ekonomiska utveckling. Genom nyckeltalen kan läsare dels se utvecklingen 
över ett antal år för kommunen som helhet och för olika verksamheter, dels 
göra jämförelser med andra kommuner.  
 
Materialet är avsett dels att vara ett hjälpmedel vid fördelningen av resurser 
till olika verksamheter genom att tydliggöra inom vilka områden Hällefors 
kommun har jämförelsevis höga eller låga kostnader, och dels att visa 
utvecklingen över tid och jämfört med andra kommuner.  
 
De flesta nyckeltalen har hämtats från Kolada som drivs och utvecklas av 
Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA), som är en ideell 
förening stiftad av staten och Sveriges kommuner och landstings (SKL).  
 
För att jämförelser mellan olika kommuner ska vara möjlig krävs att 
uppgifterna är insamlade på samma sätt och att samma definitioner har 
tillämpats – kort sagt att uppgifterna mäter samma saker. Eftersom 
räkenskapssammandraget spänner över en stor mängd uppgifter kan det, 
trots olika kontroller, finnas fel i det redovisade materialet. Vid jämförelser 
är det viktigt att noga analysera vad uppgifterna står för och vilka 
förklaringar som tänkbara till uppkomna skillnader.  
 
I vissa tabeller används färgerna rött, gult och grönt för att visa hur ett 
resultat ligger till jämfört med andra. För varje nyckeltal rangordnas alla 
kommuner/landsting efter sina resultat, och de bästa resultaten får grön 
färg, de sämsta får röd färg och de i mitten får gul färg. Saknas data på 
något nyckeltal visas det med grå färg. Tänk på att färgsättningen visar om 
man har bra eller dåliga resultat jämfört med andra. Den talar inte om ifall 
resultaten är bra eller dåliga. Man kan ha dåliga resultat jämfört med andra, 
vilket ger röd färg, trots att resultatet egentligen är bra (och vice versa). 
 
För den som vill fördjupa sig ytterligare går det att hitta fler nyckeltal i 
Kolada, som innehåller cirka 5000 nyckeltal om resurser, volymer och 
kvalitet i kommuners och landstings alla verksamheter (www.kolada.se). 
 
Folkhälsa 
För redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till 
kommunens nyckeltalssammanställning 2018.  
 
Miljö 
För redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till 
kommunens nyckeltalssammanställning 2018.  
 
Medborgarperspektiv  
För redovisning utifrån medborgarperspektivet hänvisar förvaltningen till 
kommunens nyckeltalssammanställning 2018.  
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Förvaltningens förslag till beslut 
 

Ekonomiberedningen föreslår kommunstyrelsen att:  
 
- Nyckeltalssammanställning för Hällefors kommun 2018 godkänns. 

 
 

 
 
Tommy Henningsson  Jessica Jansson 
Kommunchef  Ekonomichef 
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1 Inledning 

Redovisningen av nyckeltal riktar sig främst till politiker i Hällefors kommun 
men även till andra som är intresserade av att följa kommunens ekonomiska 
utveckling. Genom nyckeltalen kan läsare dels se utvecklingen över ett antal 
år för kommunen som helhet och för olika verksamheter, dels göra 
jämförelser med andra kommuner.  
 
Materialet är avsett dels att vara ett hjälpmedel vid fördelningen av resurser 
till olika verksamheter genom att tydliggöra inom vilka områden Hällefors 
kommun har jämförelsevis höga eller låga kostnader, och dels att visa 
utvecklingen över tid och jämfört med andra kommuner.  
 
De flesta nyckeltalen har hämtats från Kommun- och landstingsdatabasen 
(Kolada). Kolada drivs och utvecklas av Rådet för främjande av kommunala 
analyser (RKA), som är en ideell förening stiftad av staten och Sveriges 
kommuner och landstings (SKL).  
 
För att jämförelser mellan olika kommuner ska vara möjlig krävs att 
uppgifterna är insamlade på samma sätt och att samma definitioner har 
tillämpats – kort sagt att uppgifterna mäter samma saker. Eftersom 
räkenskapssammandraget spänner över en stor mängd uppgifter kan det, trots 
olika kontroller, finnas fel i det redovisade materialet. Vid jämförelser är det 
viktigt att noga analysera vad uppgifterna står för och vilka förklaringar som 
tänkbara till uppkomna skillnader.  
 
I vissa tabeller används färgerna rött, gult och grönt för att visa hur ett resultat 
ligger till jämfört med andra. För varje nyckeltal rangordnas alla 
kommuner/landsting efter sina resultat, och de bästa resultaten får grön färg, 
de sämsta får röd färg och de i mitten får gul färg. Saknas data på något 
nyckeltal visas det med grå färg. Tänk på att färgsättningen visar om man har 
bra eller dåliga resultat jämfört med andra. Den talar inte om ifall resultaten är 
bra eller dåliga. Man kan ha dåliga resultat jämfört med andra, vilket ger röd 
färg, trots att resultatet egentligen är bra (och vice versa). 
 
För den som vill fördjupa sig ytterligare går det att hitta fler nyckeltal i 
Kolada, som innehåller cirka 5000 nyckeltal om resurser, volymer och 
kvalitet i kommuners och landstings alla verksamheter (www.kolada.se). 
 
2 Syfte 

Syftet med nyckeltalssammanställningen är att kommunens verksamheter ska 
analyseras och jämföras med jämförbara kommuner utifrån fakta för att kunna 
ha som underlag för fortsatt utveckling och avveckling. Underlaget ska vara 
ett verktyg i budgetprocessens fördelning av resurser till kommunens olika 
verksamhetsområden. 
 
3 Målsättning 

Målsättningen är att nyckeltalssammanställingen ska beskriva om kommunens 
verksamheter lett till vad som är beslutat – leda mot resultat.  
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4 Organisation 

Ekonomichef ansvarar för att en årlig nyckeltalssammanställning arbetas fram 
och att underlaget bygger på fakta. En analysgrupp är tillsatt med uppdrag att 
komplettera analyseringen av de nyckeltal som lyfts fram i 
nyckeltalsrapporten och där behov finns även utveckla med ytterligare 
nyckeltal för att motivera och belysa avvikelser. Analysgruppen består av 
controller, som är sammankallande, utvecklingsstrateg samt 
verksamhetsutvecklare. Till denna grupp finns funktionerna samhällsstrateg, 
kultur och fritidschef samt HR-chef adjungerande.  
 
5 Ord och begreppsförklaringar  

5.1 Standardkostnad  
Standardkostnaden är den kostnad som kommunen skulle ha om kommunen 
bedrev verksamheten på en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och 
effektivitetsnivå och med hänsyn till egna strukturella faktorer.  
 
Standardkostnaden är ett statistiskt mått på den förväntade kostnaden för 
verksamheten utifrån strukturella faktorer vid en genomsnittlig effektivitet 
och ambitionsnivå.  
 
I kostnadsutjämningen har varje verksamhetsområde en standardkostnad som 
ska korrigera för strukturella skillnader. Standardkostnaden för äldreomsorg 
baseras exempelvis till stor del på antalet äldre i befolkningen och 
standardkostnaden på grundskolan på antalet individer i skolålder. 
 
En positiv avvikelse innebär att kommunen har en kostnadsnivå som är högre 
än vad strukturen motiverar, en negativ avvikelse visar det omvända. 
Avvikelserna kan bero på att kommunerna bedriver verksamheten på en 
annan ambitions- eller effektivitetsnivå än riksgenomsnittet. 
 
5.2 Referenskostnad 
Referenskostnad bygger på kostnadsutjämningen och indikerar vad respektive 
verksamhet borde ha för nettokostnad, enligt kostnadsutjämningssystemet, om 
kommunen bedriver den verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och 
effektivitet.  
 
Referenskostnaden är en justering av standardkostnaden där hänsyn även tas 
till följande kommunövergripande delar i kostnadsutjämningen; löner, 
bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Referenskostnaden bygger på 
det faktiska utfallet det aktuella året, till skillnad från standardkostnaden, som 
baseras på preliminära uppgifter.  
 
5.3 Kostnad 
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion och definieras 
enligt följande: Från kommunens bruttokostnad i driftsredovisningen förs dels 
avdrag för interna intäkter, dels avdrag för försäljning av verksamhet till 
andra kommuner och landsting. 
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5.4 Nettokostnad 
Nettokostnad erhålls genom att minska driftredovisningens bruttokostnader 
med samtliga intäkter, i huvudsak riktade statsbidrag, taxor och avgifter, 
hyresintäkter samt andra försäljningsintäkter. 
 
5.5 Bruttokostnad 
I bruttokostnad ingår alla kostnader för en verksamhet, utan avdrag t.ex. för 
interna intäkter eller försäljning av verksamhet. Vid kostnadsjämförelser 
används vanligen nettokostnader eller kostnader 
 
5.6 Liknande grupp 
Ett urval bestående av de sju kommuner som mest liknar Hällefors kommun.  
Vilka kommuner som ingår kan variera mellan olika verksamheter. Vilka som 
väljs ut som liknande kommuner baseras till största del på referenskostnaden 
(70 procent), men också på invånarantal (30 procent). För liknande kommuner 
Äldreomsorg tas även hänsyn till huvudmannaskap för hemsjukvården. 
 
Gruppen Liknande kommun integration skiljer sig från de andra 
jämförelsegrupperna, då den inte är baserad på referenskostnaden. Den 
gruppen är istället utvald utifrån invånarantal, antal asylsökande, antal 
kommunmottagna och utrikes födda från länder utanför EU/EFTA. 
 
Liknande kommungrupp ändrar sig från år till år och i denna rapport är 
kommungruppens jämförelsetal för åren 2013-2016 den grupp Hällefors 
liknar mest under år 2016. För år 2017 är kommungrupperna som Hällefors 
liknar med under år 2017. 
  
5.6.1 Övergripande 
De kommuner som övergripande är mest lik Hällefors utifrån strukturkostnad 
för kommunen samt skattekraft och befolkningsstorlek för verksamhetsåret 
2017 framgår här nedan. 
 
Sävsjö Hylte 
Färgelanda Lessebo 
Tingsryd Rättvik 
Orsa Hällefors 

 
2016 års liknande grupp som redovisas för åren 2013-2016: 

Sävsjö Hylte 
Uppvidinge Lessebo 
Tingsryd Rättvik 
Orsa Hällefors 
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5.6.2 Barnomsorg 
De kommuner som övergripande är mest lik Hällefors utifrån referenskostnad 
för barnomsorg samt befolkningsstorlek för verksamhetsåret 2017 framgår här 
nedan.  
Nordmaling Grästorp 
Norberg Arvidsjaur 
Åre Nordanstig 
Berg Hällefors 

 
2016 års liknande grupp som redovisas för åren 2013-2016: 

Nordmaling Haparanda 
Nora Arjeplog 
Filipstad Laxå 
Färgelanda Hällefors 

 
5.6.3 Fritidshem 
De kommuner som övergripande är mest lik Hällefors utifrån referenskostnad 
för fritidshem samt befolkningsstorlek för verksamhetsåret 2017 framgår här 
nedan.  
Vansbro Töreboda 
Valdemarsvik Boxholm 
Nordanstig Malå 
Vilhelmina Hällefors 

 
2016 års liknande grupp som redovisas för åren 2013-2016: 

Dals-Ed Grums 
Skinnskatteberg Älvsbyn 
Nordanstig Årjäng 
Nordmaling Hällefors 

 
5.6.4 Grundskola 
De kommuner som övergripande är mest lik Hällefors utifrån referenskostnad 
för grundskola samt befolkningsstorlek för verksamhetsåret 2017 framgår här 
nedan.  
Jokkmokk Valdermarsvik 
Ljusnarsberg Boxholm 
Karlsborg Hofors 
Rättvik Hällefors 

 
2016 års liknande grupp som redovisas för åren 2013-2016: 

Ockelbo Valdermarsvik 
Borgholm Oxelösund 
Karlsborg Båstad 
Lysekil Hällefors 
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5.6.5 Gymnasieskola 
De kommuner som övergripande är mest lik Hällefors utifrån referenskostnad 
för gymnasieskola samt befolkningsstorlek för verksamhetsåret 2017 framgår 
här nedan. Vingåker och Norberg har däremot ingen egen gymnasieskola. 
Vingåker Herrljunga 
Haparanda Norberg 
Filipstad Tingsryd 
Ovanåker Hällefors 

 
2016 års liknande grupp som redovisas för åren 2013-2016: 

Pajala Svenljunga 
Berg Norberg 
Kungsör Perstorp 
Storuman Hällefors 

 
5.6.6 Äldreomsorg 
De kommuner som övergripande är mest lik Hällefors utifrån 
strukturårsjusterad standardkostnad för äldreomsorg samt befolkningsstorlek 
för verksamhetsåret 2017 framgår här nedan.  
Norsjö Laxå 
Malå Filipstad 
Borgholm Vadstena 
Tingsryd Hällefors 

 
 
2016 års liknande grupp som redovisas för åren 2013-2016: 

Norsjö Vadstena 
Jokkmokk Filipstad 
Hagfors Sotenäs 
Älvdalen Hällefors 

 
5.6.7 LSS 
De kommuner som övergripande är mest lik Hällefors utifrån referenskostnad 
för LSS samt befolkningsstorlek för verksamhetsåret 2017 framgår här nedan.  
Aneby Hjo 
Markaryd Tibro 
Gullspång Ovanåker 
Degerfors Hällefors 

 
2016 års liknande grupp som redovisas för åren 2013-2016: 

Munkedal Vingåker 
Markaryd Högsby 
Gagnef Gnosjö 
Degerfors Hällefors 
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5.6.8 Individ och familjeomsorg 
 
De kommuner som övergripande är mest lik Hällefors utifrån referenskostnad 
för individ och familjeomsorg samt befolkningsstorlek för verksamhetsåret 
2017 framgår här nedan.  
Nora Älvsbyn 
Nordmaling Malå 
Tibro Oxelösund 
Surahammar Hällefors 

 
2016 års liknande grupp som redovisas för åren 2013-2016: 

Färgelanda Gullspång 
Nordmaling Ödeshög 
Storfors Oxelösund 
Surahammar Hällefors 

 
5.6.9 Integration 
 
De kommuner som övergripande är mest lik Hällefors utifrån invånarantal, 
antal asylsökande, antal kommunmottagna och utrikes födda från länder 
utanför EU/EFTA för integration för verksamhetsåret 2017 framgår här 
nedan.  
Mellerud Uppvidinge 
Bengtsfors Hylte 
Östra Göinge Hultsfred 
Filipstad Hällefors 

 
2016 års liknande grupp som redovisas för åren 2013-2016: 

Mellerud Uppvidinge 
Bengtsfors Töreboda 
Östra Göinge Avesta 
Filipstad Hällefors 
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6 Finansiella nyckeltal 

 
Hällefors kommuns finansiella ställning år 2013 (vänster) samt år 2017(höger) 
 
Sedan är 2013 har kommunen förbättrat sin finansiella ställning och det som 
kvarstår som finns inom den negativa cirkeln (röda) är soliditeten inklusive 
pensionsåtagandet. Däremot har soliditeten förbättrats årligen sedan beslutet 
av kommunfullmäktige från och med år 2010 att ha fokus på förbättrad 
soliditet. Vid årsskiftet 2009/2010 uppgick soliditeten till -56,6 procent. 
 
Hällefors 2013 2014 2015 2016 2017
Skattesats (kr) 22.08 22.08 22.05 22.05 22.05
Kassalikviditet (%) 91,6 77,2 94,5 111,7 106,0
Resultatandel (%) 0,2 0,5 3,5 7,7 3,6
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS) (%) 1,1 1,8 -2,6 -1,0 4,0
Soliditet inkl pensionsåtagande (%) -40,6 -35,4 -25,7 -14,2 -9,2
Verksamhetens nettokostnader (kr/inv) -48 854 -50 541 -53 519 -52 151 -54 899
Självfinansieringsgrad  investeringar (%) 140,6 137,1 104,6 229,0 228,4  

 
Kommunens antagna finansiella målsättningar bygger på att kommunens 
verksamhetskostnader måste minskas till förmån för åtgärder som påverkar 
kommunens soliditet i positiv riktning. Sett ur ett ekonomiskt 
hållbarhetsperspektiv har kommunen enligt tabellen nedan förbättrat de 
faktorer som kommunen direkt kan påverka genom högre positiva resultat 
enligt god ekonomisk hushållning samt amortering av långfristiga skulder. 
 
Hällefors 2013 2014 2015 2016 2017
Resultat före ext ord kommunkoncern, kr/inv 107 390 1 986 5 941 2 286
Soliditet kommunkoncern (%) 16,7 18,2 21,3 27,3 29,6
Skattesats till kommun (%) 22,08 22,08 22,05 22,05 22,05
Demografisk försörjningskvot i kommunen 0,91 0,91 0,92 0,95 0,98
Nyregistrerade ftg kommun, antal/1000 inv 3,2 2,7 3,1 4,5 3,5
Nettoinvesteringar kommun, kr/inv 456 1 328 -87 980 1 365
Inv 25-64 år med eftergymnasial utb, (%) 21,0 21,8 22,0 22,6 22,0  
 
När det gäller den demografiska försörjningskvoten i kommunen uppgår den 
till 0,98 och det önskvärda är ett så lågt värde som möjligt. I riket är 
motsvarande siffra 0,75 år 2017 och sett till hela länet har Hällefors det högsta 
värdet år 2017. Sett till jämförbara kommuner övergripande är kommunen 
näst högst, men alla kommuner är över rikets snitt.  
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7 Verksamhetens nettokostnad 

Det enda nyckeltal som med 100 procents säkerhet kan sägas vara rätt och 
jämförbart med andra kommuner är verksamhetens nettokostnad per invånare. 
Alla andra nyckeltal kan innehålla olikheter ifråga om hur kostnader och 
intäkter redovisas, både mellan åren och mellan kommunerna. På de 
verksamhetsnivåer som nyckeltalen här redovisas ger de ändå en god 
indikation på kommunens kostnadsläge i jämförelse med andra kommuner. 
 
Verksamhetens nettokostnad är summan av alla verksamhetens kostnader 
minskade med intäkter i form av avgifter, bidrag m m och kostnader för 
avskrivningar. 
 
Varför varierar nettokostnaden? 

 Olika policy i synen på avgiftsfinansiering 
 Skillnader i struktur vad gäller såväl ålder som geografisk eller social 

struktur (liknande grupp är det urval som är mest lika i struktur) 
 Den kommunala servicen är olika utbyggd 
 Kvalitet och effektivitet 

 
Nettokostnaden i procent av skatteintäkterna visar hur stor del av 
skatteintäkter och generella statsbidrag som används till att finansiera den 
löpande verksamheten. Exempelvis betyder en andel motsvarande 99,5 
procent att för varje hundralapp kommunen erhåller av skattemedel 
tillhandahålls verksamhet för 99:50. 
 
Hällefors 2013 2014 2015 2016 2017
Verksamhetens nettokostnad, miljoner kronor 352,9 371,2 366,7 391,9 411,1
Förändring från föregående år, miljoner kronor 11,5 18,3 -4,5 25,2 19,2
Förändring från föregående år, procent 3,4% 5,2% -1,2% 6,9% 4,9%

Verksamhetens nettokostnad i procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag 97,9 98,4 95,7 92,6 95,7

Antal invånare 31 december 6 982 6 936 7 032 7 138 7 109
Nettokostnad per invånare, kronor 50 541 53 519 52 151 54 899 57 834  
Hällefors kommuns utveckling av nettokostnaderna år 2013-2017 
 
Under åren 2015 och 2016 erhöll kommunen ökade generella bidrag med 
anleding av att kommunen tagit emot en stor andel av människor på flykt, och 
trots det minskade kommunen verksamhetskostnader. Bidraget som 
kommunen erhåll uppgick till 26 miljoner kronor. Sedan år 2015 har 
kommunen erhållit en stor andel riktade bidrag som har gjort att kommunens 
nettokostnader har kunnat minska. Nettokostnadsandelen har kunnat hålla en 
lägre nivå under de senaste tre åren. Politiska inriktningen är att 
nettokostnadsandelen ska vara nära 95 procent för att på så vis förbättra 
kommunens soliditet och finansiera kommunens investeringsbehov med egna 
medel.  
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Kronor per invånare 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 50 541 53 519 52 151 54 899 57 834
Liknande grupp övergripande 50 081 51 605 52 732 54 029 57 186
Örebro län 47 170 49 473 50 233 52 651 55 072
Landsbygdskommun, ej nära större stad 54 881 56 543 58 376 59 798 59 688
Alla kommuner, ovägt medel 48 620 50 364 51 381 53 332 55 363  
Verksamhetens nettokostnad per invånare år 2013-2017 
 
Hällefors kommun har fortsatt att ha ungefärlig nivåskillnad som alla 
kommuner i riket och i förhållande till jämförbara kommuner är kommunen 
något dyrare per invånare.  
 
Hällefors, nettokostnad 2013 2014 2015 2016 2017
Politisk verksamhet, kr/inv 1 145 1 192 1 006 927 966
Infrastruktur, skydd mm, kr/inv 3 835 3 945 3 891 4 101 4 047
Fritidsverksamhet, kr/inv 1 039 1 211 1 271 1 521 1 316
Kulturverksamhet, kr/inv 1 138 1 234 1 293 1 272 1 288
Förskola och skolbarnsomsorg, kr/inv 4 213 4 409 5 135 5 302 5 693
Utbildningsverksamhet, kr/inv 14 279 13 815 13 749 13 892 15 533
Äldre och funktionshindrade, kr/inv 19 485 21 514 20 130 21 802 22 755
Individ- och familjeomsorg, kr/inv 3 190 3 258 3 327 3 246 3 676
Flyktingmottagande, kr/inv 34 125 268 357 114
Arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv 176 387 290 372 496
Affärsverksamhet, kr/inv -6 -240 -34 141 186
Soc.avg, pension & jämf störande -853 -279 -368 172 -136
Ned- & avskrivningar, kr/inv 2 866 2 948 2 193 1 794 1 900
Total kronor per innevånare 50 541 53 519 52 151 54 899 57 834  
Verksamhetens nettokostnad per invånare uppdelad per verksamhet år 2013-2017 

 
Sett till verksamhetsområdena kan kommunen konstatera att kostnaderna för 
politiska verksamheten har ökat något medan nettokostnaderna för 
fritidsverksamheten minskat per invånare trots att invånarantalet minskat.  
 
När det gäller de två stora områdena utbildningsverksamhet samt äldre och 
funktionshindrade har dessa nettokostnader fortsatt att öka. Inom 
utbilningsverksamheten kan kommunen också väga in att kommunen erhållit 
riktade statsbidrag senaste åren som ökat år från år och innebär att 
bruttokostnadernas utveckling är hög, vilket framgår av redovisningen i denna 
rapports under avsnitt utbildning. Kommunen har fått ett större åtagande av 
antalet brukare med anledning av dels ökade antalet invånare och dels ökade 
antalet nyanlända då kommunen tagit emot en stor andel av människor på 
flykt. Trots att kommunen erhållit riktade statsbidrag för 
utbildningsverksamhet kan kommunen konstatera att riktade bidragsnivåerna 
inte räckt till utan behovet av resurser har varit större.  
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Nettokostnadsavvikelse i miljoner kronor år 2013-2017 
 
Nettokostnadsavvikelse med positiva värden indikerar högre kostnadsläge än 
statistiskt förväntat den s k referenskostnaden och negativa värden ett lägre 
kostnadsläge än statistiskt förväntat. Resultat över noll indikerar högt 
kostnadsläge på grund av hög ambitionsnivå och/eller låg effektivitet. Det 
negativa värdet på fritidshem kan bistå av kostnadsdelar som finns redovisade 
inom grundskolan, då kommunen har dessa två verksamheter integrerade.  
 
Hällefors, nettokostnadsavvikelse 2013 2014 2015 2016 2017
Förskola inkl. öppen förskola, (%) -3,0 -9,0 -9,7
Fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet, (%) -14,1 -33,7 -37,4
Grundskola inkl. förskoleklass, (%) 6,2 1,8 1,9 0,8 5,2
Gymnasieskola, (%) 11,3 6,8 -0,5 -10,5 10,5
Individ- och familjeomsorg, (%) 4,8 -3,8 -8,4 -2,2 8,6
LSS (%) -10,0 -2,8 -5,3 -3,2 -4,4
Äldreomsorg, (%) -0,6 7,2 -3,4 5,3 7,7  
 
8 Personal 

Kommunen kan konstatera att antalet årsarbetare ökar årligen. Antalet 
årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för 
månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade 1 november.  
 
Hällefors 2013 2014 2015 2016 2017
Årsarbetare 548 550 584 629 647  
Antalet årsarbetare 1 november år 2013-2017 
 
Personalkostnader per invånare har fortsatt att öka och går att relatera till att 
antalet årsarbetare ökat enligt tabellen ovan. Behovet av kommunal 
verksamhet har stigit då antalet brukare/elever ökat men också att vårdtyngen 
och hemtjänsttimmar ökat och att särksilt stöd inom skolan blivit större.  
 
Personalkostnad kronor per invånare 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 36 496 39 472 39 167 42 843 46 047
Liknande grupp övergripande 36 708 38 036 39 536 42 306 44 214
Örebro län 33 719 35 058 36 293 38 999 41 643
Landsbygdskommun, ej nära större stad 42 464 44 110 45 500 48 687 50 861
Alla kommuner, ovägt medel 34 359 35 522 37 025 39 819 41 554  
Personalkostnad per invånare, exkl affärsverksamhet år 2013-2017 
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Utifrån faktisk sysselsättningsgrad för månadsavlönade anställda 1 november 
inom kommunen kan förvaltningen konstatera att andelen heltidsarbetande 
minskat. I förhållande till riket har kommunen 7 procentenheter lägre andel av 
de heltidsanställda för verksamhetsåret 2017. Sett till jämförbara kommuner 
har kommunen näst högsta andelen och inom länet ligger kommunen i mitten. 
I förhållande till andra kommuner är det viktigt att komma ihåg att kommunen 
har beslutat att alla anställa har möjlighet att gå arbeta deltid ner till 75 
procent fram till att den anställdes barn fyllt 12 år, vilket anställda tillämpar. 
 
Hällefors 2013 2014 2015 2016 2017
Heltidsarbetande 58 60 62 63 60
Deltidsarbetande 75-99 procent 32 31 30 27 30
Deltidsarbetande 71-74 procent 10 9 9 10 10  
Sysselsättningsgrad för månadsavlönade 1 november år 2013-2017 
 
Hällefors har 9 procentenheter lägre andel av de anställda med en 
tillsvidarenaställning med månadsavlöning i förhållande till riket för år 2017. 
Sett till länet har kommunen lägst andel av alla kommuner och samma 
förhållande gäller även i liknande jämförelsegruppen. När det gäller andelen 
visstidsanställa som är timavlönade har kommunen en högre andel än riket 
som uppvisar en andel på 13 procent. I jämförelse med länet och jämförbara 
kommuner sticker inte kommunen ut på något sätt. Kommunen kan även 
konstatera att det är inom verksamhetsområdena förskoleklass och grundskola 
som antalet visstidsanställda som ökat och en anledning kan vara att 
obehöriga lärare inte får en tillsvidaranställning.  
 
Hällefors 2013 2014 2015 2016 2017
Tillsvidare månadsavlönad (%) 74 71 70 65 68
Visstid månadsavlönad (%) 9 10 10 17 17
Visstid timavlönad (%) 17 18 21 18 15  
Anställningsform 1 november år 2013-2017 
 
Andelen arbetad tid som är utförd av tillsvidareanställda som har 
månadsavlöning har ökat i jämförelse med året innan. I jämförelse med rikets 
procentandel år 2017 har kommunen 9 procentenheten lägre andel. Inom länet 
har kommunen lägst andel men ingen kommun har över rikets nivå. Samma 
förhållande gäller även i gruppen för jämförbara kommuner.  
 
Hällefors 2013 2014 2015 2016 2017
Utförd av tillsvidare månadsavlönade (%) 81 77 76 71 74
Utförd av visstid timavlönade (%) 10 12 13 11 8  
Arbetad tid år 2013-2017 
 
Den totala sjukfrånvarotiden, ackumulerad under året, som andel (%) av den 
tillgängliga ordinarie arbetstiden har minskat och avser samtlig kommunalt 
anställd personal. Sett till övergripande jämförelsekommunerna för året 2017 
har Hällefors en hög sjukfrånvaro. I förhållande till länets kommuner är det 
Ljusnarsberg och Kumla som har högre frånvaro än kommunen. 
 
Hällefors 2013 2014 2015 2016 2017
Sjukfrånvaro (%) 7,6 7,0 8,3 8,2 7,5  
Sjukfrånvaroandel år 2013-2017 
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Kommunens personalrörlighet är totalt lägre än riket under verksamhetsåret 
2017. När det gäller nya tillsvidareanställda uppgår rikets rörlighet till 13 
procent, vilket är i nivå med Hällefors. Däremot är avgångarna för riket 4 
procentenheten högre än kommunen. Jämförs avångarna i länet har Hällfors 
tillsammans med Degerfors lägst rörlighet vad gäller avgångar.  
 
Hällefors 2013 2014 2015 2016 2017
Nya tillsvidareantställda under året (%) 7 9 9 10 13
Avgångna tillsvidareanställda under året (%) 9 11 7 8 7  
Personalrörlighet år 2013-2017 
 
9 Politisk verksamhet 

I kostnaderna för politisk verksamhet ingår kostnader för nämnd- och 
styrelseverksamhet, stöd till politiska partier, kostnader för allmänna val, 
överförmyndarverksamhet samt den administration som är direkt knuten till 
kommunens politiker som politiska sekreterare, sammanträdesadministration, 
nämndsekreterare och liknande. 
 
Kronor per invånare 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 1 145 1 192 1 006 927 966
Liknande grupp övergripande 957 952 994 966 956
Örebro län 777 801 799 744 790
Landsbygdskommun, ej nära större stad 1 017 1 061 1 055 1 064 1 079
Alla kommuner, ovägt medel 780 808 830 818 840  
Nettokostnad politisk verksamhet per invånare år 2013-2017 
 
Bryts politiska verksamheten ner i enbart nämnd och styrelseverksamheten 
kan kommunen konstatera att kostnaderna ökat något under år 2017 och 
uppgår till 501 kronor per invånare. I jämförelse med rikets nivå som uppgår 
till 329 kronor har kommunen ett högre belopp. Inom länet hamnar 
kommunen i mitten. 
 
10 Infrastruktur, skydd m m 

I kostnaderna för infrastruktur och skydd ingår fysisk och teknisk planering, 
bostadsförbättring, näringslivsfrämjande åtgärder, turistverksamhet, gator och 
vägar, parker, räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd samt totalförsvar och 
samhällsskydd. 
 
Kronor per invånare 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 3 835 3 945 3 891 4 101 4 047
Liknande grupp övergripande 3 750 3 544 3 618 3 541 3 826
Örebro län 2 998 3 003 3 118 3 320 3 504
Landsbygdskommun, ej nära större stad 4 004 4 110 4 072 4 224 4 251
Alla kommuner, ovägt medel 3 319 3 324 3 289 3 535 3 597  
Nettokostnad infrastruktur m m per invånare år 2013-2017 
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Kommunen har en högre kostnad per invånare i förhållande till liknande 
kommuner. Hällefors kommun har under 2017 lagt skattemedel på 
översiktsplanen, rivning av gamla busstationen, torgkioskbyggnad och 
kioskbyggnad vid Riksvägen vilket ökar nyckeltalet under infrastruktur. 
Kommunen redoisar också tomma lokaler under detta nyckeltal vilket ökar på 
kostnaden i jämförelse med andra. Utan kostnaden för tomma lokaler och 
ovanstående tre byggnadsrivningar skulle 2017 års nyckeltal bli 3 896 kr per 
invånare. 
 
Kostnaden infrastruktur per invånare på 3 896 kr är fortfarande hög i 
förhållande till liknande kommuner. Genomgång av kommunens alla 
samarbetsformer så som kommunalförbund och nämnder bör analyseras och 
att kommunen inte handhar uppdrag som ligger inom ramen för gemensamma 
organisationers uppdrag. 
 
Hällefors, kronor per invånare 2013 2014 2015 2016 2017
Fysisk o. teknisk planering, bostadsförbättringar 935 653 97 460 369
Väg- och järnvägsnät, parkering 1 487 1 762 1 803 1 903 1 926
Parker 166 136 153 168 150
Konsument och energirådgivning 15 14 14 16 21
Alkoholtillstånd m.m. 21 24 47 27 10
Miljö, hälsa och hållbar utveckling 128 135 324 118 57
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning 142 160 157 161 214
Näringslivsfrämjande åtgärder 230 286 484 279 241
Räddningstjänst 1 033 968 942 940 960
Totalförsvar och samhällsskydd 82 48 79 90 87
Turistverksamhet 100 106 83 109 137  
 
11 Fritid 

Här redovisas kostnader för kommunens fritidsverksamhet, bland annat stöd 
till föreningar, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar. 
 
Kronor per invånare 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 1 039 1 211 1 271 1 521 1 316
Liknande grupp övergripande 1 293 1 267 1 315 1 265 1 441
Örebro län 1 153 1 136 1 154 1 226 1 231
Landsbygdskommun, ej nära större stad 1 482 1 510 1 548 1 587 1 591
Alla kommuner, ovägt medel 1 296 1 332 1 371 1 421 1 452  
Nettokostnad fritid per invånare år 2013-2017 
 
Kommunförvaltningen kan konstatera att kommunen har en mer normal nivå 
2017 mot 2016 då kommunen arbetade med en simhallsprojektering som 
förklarar 2016 års höga nivå. 
 
I nedanstående tabeller visas ovanstående nyckeltal nedbrutet i de två stora 
verksamheterna för fritid. Kommunen kan konstatera att det blir kvar 48 
kronor per invånare till övriga verksamheter om bruttokostnaden för idrotts- 
och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar räknas bort från den totala 
nettokostnaden för fritidsverksamheten. 
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Kronor per invånare 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 124 182 199 188 207
Liknande grupp övergripande 84 84 74 67 150
Örebro län 139 150 154 161 158
Landsbygdskommun, ej nära större stad 165 166 173 195 189
Alla kommuner, ovägt medel 180 186 197 201 209  
Nettokostnad fritidsgårdar per invånare år 2013-2017 
 
Kronor per invånare 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 847 928 965 1 219 1 061
Liknande grupp övergripande 1 003 974 1 020 983 975
Örebro län 799 798 821 888 906
Landsbygdskommun, ej nära större stad 1 028 1 062 1 096 1 097 1 104
Alla kommuner, ovägt medel 854 889 927 965 982  
Nettokostnad idrotts- och fritidsanläggningar per invånare år 2013-2017 
 
Kommunen kan konstatera att kommunalt kontant bidrag till idrottsföreningar 
per invånare är lågt i förhållande till övriga jämföra kommuner. År 2016 har 
kommunen redovisat in underlag till Kolada som påvisar att bidragsnivån är  
6 kronor per invånare. Med denna nivå hade kommunen näst lägsta nivån i 
riket. Samma år redovisas i länet 64 kronor per invånare i snitt. Till 
föreningsbidrag räknas inte lokalsubventioner, stöd till drift av 
idrottsföreningar och investeringar i nya idrottsanläggningar. 
 
12 Kultur 

Här redovisas kostnader för kulturverksamhet, bland annat bibliotek, stöd till 
kulturella föreningar och studieorganisationer samt musik- och kulturskola. 
 
Kronor per invånare 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 1 138 1 234 1 293 1 272 1 288
Liknande grupp övergripande 1 114 1 113 1 131 1 154 1 116
Örebro län 971 973 998 1 088 1 114
Landsbygdskommun, ej nära större stad 1 114 1 142 1 142 1 166 1 172
Alla kommuner, ovägt medel 1 005 1 029 1 050 1 090 1 101  
Nettokostnad kultur per invånare år 2013-2017 
 
I jämförelse med jämförbara kommuner och riket är Hällefors kommuns 
kostnader för musik- och kulturskola dyrare per invånare. I nedanstående 
tabeller visas ovanstående nyckeltal nedbrutet i de två stora verksamheterna 
för kultur. Kommunförvaltningen kan konstatera att kommunen valt att 
medvetet satsa på både musik- och kulturskola samt bibliotek. 
 
Kronor per invånare 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 436 506 567 560 540
Liknande grupp övergripande 359 366 358 384 390
Örebro län 278 271 300 296 308
Landsbygdskommun, ej nära större stad 291 302 304 309 307
Alla kommuner, ovägt medel 254 260 268 275 285  
Nettokostnad musik- och kulturskola per invånare år 2013-2017 
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Kronor per invånare 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 596 604 609 584 612
Liknande grupp övergripande 540 543 574 556 527
Örebro län 461 471 458 484 488
Landsbygdskommun, ej nära större stad 551 559 549 572 571
Alla kommuner, ovägt medel 469 476 481 496 497  
Nettokostnad bibliotek per invånare år 2013-2017 
 
Nyckeltalet nedan avser en genomsnittsvecka vintertid. Det inkluderar 
meröppet och timmar med reducerad service och avser endast folkbibliotek. 
 
Andel (%) 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 43 43 43 43 43  
Öppethållande huvudbiblioteket 2013-2017 
 
13 Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 

Barnomsorgens olika delar: 
• Förskola, målgrupp 1-5 år 
• Familjedaghem, målgrupp 1-12 år 
• Fritidshem, målgrupp 6-12 år 
• Övrig verksamhet, ex öppen förskola 

Både den verksamhet som bedrivs i egen regi och i form av 
föräldrakooperativ ingår. 
 
Varför varierar kostnaden för barnomsorg? 

 Olika mycket utbyggd barnomsorg och i olika former 
 Olika personaltäthet och personalsammansättning 
 Skillnader i vistelsetider och öppettider 
 Barngruppens storlek och ålderssammansättning 
 Skillnader i beräkning av lokalkostnader, olika 

kapitalkostnadsmetoder samt olika policy vid hyressättning 
 Andelen barn i behov av särskilt stöd varierar 

 
13.1 Kostnad per inskrivet barn i målgruppen för barnomsorgens 

delar 
 
Ser kommunen till andelen inskrivna barn i förskolan som är mellan 1 till 5 år 
har siffran sjunkit de senaste åren. Rikets tal år 2017 uppgår till 84. I 
jämförelse med länets kommuner har Hällefors lägsta siffran och kommunen 
är även lägst i jämförelse med jämförbara kommuner där det högsta talet är 
82. 
 
Barn 1-5 år inskrivna i förskola (%) 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 84 81 81 77 76  
 
Kostnaderna beräknas som bruttokostnader minus interna intäkter och 
försäljning av verksamheter till andra kommuner och landsting. 
Kostnadsbegreppet motsvarar alltså kommunens kostnad för egen 
konsumtion. Fritidshem bedrivs integrerat med förskoleklass och grundskola.  
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Förvaltningen har de senaste åren minskat antalet inskrivna barn per 
årsarbetare i förskolan. Kostnaderna i verksamheten har som en följd av detta 
gått upp. 
 
Kronor per inskrivet barn 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 101 311 119 040 131 245 137 684 140 396
Liknande grupp förskola o ped omsorg 125 982 128 231 137 373 140 069 160 610
Örebro län 124 032 128 895 135 172 141 453 148 195
Landsbygdskommun, ej nära större stad 128 287 133 477 139 037 144 316 147 879
Alla kommuner, ovägt medel 125 593 130 784 136 712 142 232 147 445
Förskola, nettokostnad per inskrivet barn år 2013-2017 
 
Antal barn, i åldern 1-5 år, i förskola totalt i förhållande till antalet årsarbetare 
har minskat något. Uppgifterna avser alla förskolor i kommunen oavsett regi 
och avser läsår med en mättidpunkt på 15 oktober. 
 
Antal barn 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 5,7 5,7 5,1 5,2 5,0  
Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan år 2013-2017 
 
Ser kommunen till andelen inskrivna barn på fritidshem, som är mellan 6 till 
12 år, har siffran varit ganska konstant. I jämförelse med rikets tal på 57 för år 
2017 ligger Hällefors lägre. Jämförs kommunen med jämförbara kommuner 
har Hällefors lägsta siffran och kommunen är även lägst i jämförelse med 
jämförbara kommuner där det högsta talet är 82. I förhållande till länets 
kommuner har Hällefors även där lägsta talet. 
 
En av anledningarna till den relativt låga nyttjandegraden kan vara att 
Kulturskolan har verksamhet liknande den som erbjuds i fritidshemmet.   
 
Barn 6-12 år inskrivna på fritidshem (%) 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 37 35 34 36 37  
 
De låga kostnaderna i fritidshemmet beror troligen på att motsvarande ökade 
kostnader finns i grundskolan, beroende på hur de redovisas. Kommunen kan 
konstatera att det är viktigt att redovisa verksamheterna förskoleklass, 
fritidshem och grundskola tillsammans då en liten kommun alltid arbetar 
integrerat. En förklaring till de låga kostnaderna är att antalet barn per 
årsarbetare är högt. 
 
Kronor per inskrivet barn 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 32 389 29 691 45 401 41 709 36 609
Liknande grupp fritidshem 37 517 44 118 41 119 41 442 33 587
Örebro län 31 943 32 209 33 032 34 739 36 132
Landsbygdskommun, ej nära större stad 34 874 36 206 36 806 37 031 37 123
Alla kommuner, ovägt medel 32 947 33 788 34 010 34 710 35 954
Fritidshem, nettokostnad per inskrivet barn år 2013-2017 
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Antalet inskrivna barn per årsarbetare har ökat de senaste åren och för riket är 
motsvarande siffra 20,9 för verksamhetsåret 2017. 
 
Antal barn 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 22,2 22,7 19,3 24,7 26,7  
Inskrivna barn per årsarbetare i fritidshem år 2013-2017 
 
14 Utbildning 

Här ingår förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, SFI och 
uppdragsutbildning. Förskoleklass, grundskola och fritidshem bedrivs 
integrerade. En exakt fördelning av personalkostnaderna är svår att göra då en 
personal kan arbeta i upp till fyra olika verksamheter. 
 
Kostnaden per invånare påverkas av andelen elever i skolåldrarna. En låg 
andel invånare i skolåldern gör att kostnaden i kronor per invånare blir låg, 
även om kostnaden per elev är hög. 
 
Att kommunen har låga kostnader per invånare för utbildning beror på att 
kommunen har en omvänd befolkningspyramid. Det finns färre barn och unga 
per invånare än i andra kommuner. 
 
Kronor per invånare 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 14 279 13 815 13 749 13 892 15 533
Liknande grupp grundskola 14 096 14 519 15 035 15 423 16 894
Örebro län 15 284 15 263 15 515 15 821 16 813
Landsbygdskommun, ej nära större stad 16 164 16 347 16 511 16 725 17 589
Alla kommuner, ovägt medel 15 538 15 763 16 104 16 373 17 119
Utbildningsverksamhet, nettokostnad per invånare år 2013-2017 
 
I Hällefors har andel medborgare med gymnasial och eftergymnasial 
utbildningsnivå hållit en jämn nivå under senaste perioden. I riket är 
motsvarande andel för gymnasial nivå 43,6 procent och eftergymnasial nivå 
med 42,5 procent. Det innebär att Hällefors har en högre andel med 
gymnasienivå men en lägre nivå med medborgare som har en eftergymnasial 
nivå i förhållande till riket. Inom länet är det enbart Örebro kommun som har 
en högre nivå än riket vad gäller eftergymnasial utbildning. I jämförelse med 
jämförbara kommuner har Hällefors sämsta andel vad gäller eftergymnasial 
nivå och sett till enbart inom jämförelsegruppen integration placerar sig 
Hällefors som näst sämsta kommunen med Filipstad med sämst andel. 
 
Hällefors (%) 2013 2014 2015 2016 2017
Gymnasial utbildning 60,7 60,7 60,4 59,2 59,6
Eftergymnasial utbildning 21,0 21,8 22,0 22,6 22,0  
Invånare 25-64 år, år 2013-2017 
 
14.1 Kostnad per elev i förskoleklass 
Kostnaderna för elever i förskoleklass. Den kan vara lokal- eller 
verksamhetsmässigt integrerad med förskola, grundskola eller fritidshem. Den 
kan också vara helt fristående. 
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Begreppet kostnad per elev motsvarar kommunens kostnad för egen 
konsumtion, det vill säga kostnaderna beräknas som bruttokostnader minus 
interna intäkter och försäljning av verksamhet till andra kommuner och 
landsting. Dessutom ingår verksamhetens andel av gemensam administration 
och lokaler.  
 
Precis som i fallet när det gäller fritidshem beror en del av de låga 
kostnaderna i förskoleklassen på hur dessa redovisas. Kommunen kan 
konstatera att det är viktigt att redovisa verksamheterna förskoleklass, 
fritidshem och grundskola tillsammans då en liten kommun alltid arbetar 
integrerat. 
 
Kronor per elev 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 44 698 49 417 70 279 52 841 56 080
Liknande grupp grundskola 52 127 51 585 58 400 69 092 78 876
Örebro län 50 683 54 893 60 591 63 990 68 515
Landsbygdskommun, ej nära större stad 57 385 58 724 62 961 63 311 66 043
Alla kommuner, ovägt medel 54 674 56 217 58 472 60 393 62 681
Förskoleklass, bruttokostnad per elev år 2013-2017 
 
14.2 Kostnad per elev i grundskola 
 
Antalet elever i kommunala grundskolan har ökat de senaste åren och 
motsvarar en utökning med 15 procent under de senaste fem åren. När det 
gäller andelen elever med utländsk bakgrund har även den siffran ökat. 2017 
års siffra i riket uppgår till 24 procent. I jämförelse med länet har Hällefors 
den näst högsta siffran där Ljusnarsberg har högst med 41 procent. Hällefors 
och Ljusnarsberg har samma relation även i jämförelsegruppen.  
 
En annan faktor som påverkar elevers skolresultat är kunskapsnivån på 
elevernas föräldrar. Kommunen kan konstatera att andelen föräldrar med 
eftergymnasial utbildning minskat de senaste åren och i jämförelse med rikets 
56 procent år 2017 har kommunen en lägre andel. Samma relation som elever 
med utländsk härkomst råder, vilket är att Ljusnarsberg har lägst siffror i både 
länet samt för jämförbara kommuner och Hällefors näst lägst.  
 
Kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Kostnaden för egna elever 
som utbildar sig i fristående skolor och i andra kommuner ingår och avdrag är 
gjort för de elever som kommer från andra kommuner. 
 
Hällefors 2013 2014 2015 2016 2017
Antal elever 562 577 606 630 649
- utländsk bakgrund (%) 20 26 32 35 37
- föräldrar med eftergymn utbildning (%) 36 36 33 32 32  
Elever i kommunal grundskola belägen i kommunen åk 1 -9 år 2013-2017 
 
Begreppet kostnad per elev motsvarar kommunens kostnad för egen 
konsumtion, det vill säga kostnaderna beräknas som bruttokostnader minus 
interna intäkter och försäljning av verksamhet till andra kommuner och 
landsting. Dessutom ingår verksamhetens andel av gemensam administration 
och lokaler. 
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Kronor per elev 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 101 761 98 136 93 675 123 057 131 093
Liknande grupp grundskola 104 348 109 124 110 716 124 300 135 970
Örebro län 100 131 99 562 101 617 113 867 120 012
Landsbygdskommun, ej nära större stad 106 514 107 939 110 205 121 774 126 179
Alla kommuner, ovägt medel 98 466 100 462 102 974 111 068 115 464
Grundskolas, bruttokostnad per elev år 2013-2017 
 
Kommunen har sedan många år tagit emot en hög andel flyktingar i 
förhållande mot kommunens invånare. Grundskolan har under många år haft 
väldigt många asylsökande elever och under flyktingstormen i slutet av år 
2015 och början av år 2016 tog kommunen emot många ensamkommande 
barn. De främsta anledningarna till relativa kostnadsökningar på grund av 
nyanlända är utökade behov av modersmål och studiehandledning för elever 
som inte längre är i asyl. 
 
Enligt Statistiska centralbyråns information om redovisning av 
flyktingverksamhet i räkenskapssammandraget (RS) ska kostnader och 
intäkter som uppkommer inom Pedagogisk verksamhet för insatser specifikt 
mot asylsökande, ensamkommande barn och flyktingar redovisas under 
Pedagogisk verksamhet. 
 
En hel del riktade statsbidrag finansieras grundskolans verksamhet främst från 
Skolverket och Migrationsverket. Därför är en mer rättvisande bild 
nedanstående tabell som visar nettokostnaden för grundskolan per elev.  
 
Hällefors har en förhållandevis låg kostnad när förvaltningen tittar på 
nettokostnaden per elev. Under 2016 redovisades en del bemanningskostnader 
som LSS i skolan, vilket har utvärderats och omvärderats till att vara särskilt 
stöd inom skolan. Hällefors har ett stort behov av särskilt stöd inom skolan 
som gör det utmanande att priorita utifrån de resurser som finns.  
 
Kronor per elev 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 101 699 98 077 93 541 96 836 104 825
Liknande grupp grundskola 103 587 108 715 109 222 110 964 119 417
Örebro län 99 142 98 419 99 144 99 064 104 111
Landsbygdskommun, ej nära större stad 105 637 106 764 107 216 107 679 111 305
Alla kommuner, ovägt medel 97 791 99 409 100 709 101 029 104 174  
Grundskolas, nettokostnad per elev år 2013-2017 
 
För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i 
svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst 
fem andra ämnen från grundskolan. Hällefors mått är fortfarande bland rikets 
25 sämsta kommuner och förhållande till året innan har måttet försämrats.  
 
Andel (%) 2014 2015 2016 2017 2018
Hällefors 78,9 74,6 80,0 72,3 76,1  
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor år 2014-2018 
 
Ett av Hällefors politiska inriktningsmål är att öka måluppfyllelsen i 
grundskolan och det har gett resultat. Från att ha varit en kommun bland rikets 
25 sämsta kommuner har kommunen från och med år 2018 blivit en 
mittenkommun.  
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Andel (%) 2014 2015 2016 2017 2018
Hällefors 196,3 198,7 196,4 215,0  
Elever i åk 9 meritvärde kommunala skolor genomsnitt år 2015-2018 
 
14.3 Kostnad per elev i gymnasieskola 
 
Antalet elever i kommunala gymnasieskolan har ökat något senaste tre åren. 
När det gäller andelen elever med utländsk bakgrund har siffran fördubblats 
sett till de fem senaste åren. 2017 års siffra i riket uppgår till 33 procent. I 
jämförelse med länet har Hällefors den näst högsta siffran där Nora har högst 
med 81 procent. Hällefors har högst andel i jämförelsegruppen.  
 
En faktor som påverkar elevers skolresultat är kunskapsnivån på elevernas 
föräldrar. Kommunen kan konstatera att andelen föräldrar med eftergymnasial 
utbildning minskat de senaste åren och i jämförelse med rikets 47 procent år 
2017 har kommunen en lägre andel. Samma relation som elever med utländsk 
härkomst råder, vilket är att Hällefors har näst lägst siffror i länet samt lägst i 
förhållande till jämförbara kommuner. 
 
Kostnaderna för gymnasieskolan samt stödåtgärder. Kostnaden för egna 
elever som utbildar sig i fristående skolor och i andra kommuner ingår och 
avdrag är gjort för de elever som kommer från andra kommuner. 
 
Hällefors 2013 2014 2015 2016 2017
Antal elever 135 134 150 154 146
- utländsk bakgrund (%) 32 37 36 39 64
- föräldrar med eftergymn utbildning (%) 30 28 20 20 17  
Elever i kommunal gymnasieskola belägen i kommunen år 2013-2017 
 
Begreppet kostnad per elev motsvarar kommunens kostnad för egen 
konsumtion, det vill säga kostnaderna beräknas som bruttokostnader minus 
interna intäkter och försäljning av verksamhet till andra kommuner och 
landsting. Dessutom ingår verksamhetens andel av gemensam administration 
och lokaler. 
 
Kronor per elev 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 130 782 133 089 131 860 138 277 154 110
Liknande grupp gymnasieskola 125 350 126 260 136 059 142 118 145 763
Örebro län 115 695 118 772 120 381 128 717 129 256
Landsbygdskommun, ej nära större stad 129 149 136 372 137 516 143 925 147 965
Alla kommuner, ovägt medel 115 691 119 960 122 856 128 339 133 550
Gymnasieskola, bruttokostnad per elev år 2013-2017 
 
Samma resonemang som skrivs under grundskolan gäller för gymnasieskolan 
vad gäller flyktingmottagningen i kommunen. 
 
En hel del riktade statsbidrag finansieras gymnasieskolans verksamhet främst 
från Skolverket och Migrationsverket. Därför är en mer rättvisande bild 
nedanstående tabell som visar nettokostnaden för gymnasieskolan per elev. 
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Kommunens nettokostnad per elev är lägre än jämförbara kommuner de sista 
åren. Av de kommuner som ingår i jämförelsegruppen är det två kommuner 
som inte har en egen gymnasieskola. Kommunen har medvetet valt att ha en 
egen gymnasieskola. I Hällefors kommuns kostnad per elev för åren 2013-
2014 ingår kostnader som avser kollektivtrafik på cirka 2000-4000 kronor per 
elev som bör räknas ifrån vid jämförelse.  
 
Kronor per elev 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 140 122 133 226 124 155 105 552 125 342
Liknande grupp gymnasieskola 128 294 125 174 132 410 127 064 128 056
Örebro län 118 544 116 169 116 625 110 522 114 573
Landsbygdskommun, ej nära större stad 132 888 136 717 133 948 121 266 127 524
Alla kommuner, ovägt medel 118 334 120 033 120 062 113 576 117 756  
Gymnasieskolas, nettokostnad per elev år 2013-2017 
 
Av de elever som väljer att gå gymnasieskola i annan kommunen har minskat 
de senaste åren. 2017 uppgår andel till 35,6 procent, vilket kan jämföras med 
riket andel på 46,0 procent. I jämförelse med jämförbara kommuner och länet 
är det ungefär hälften som köper mer än riket. 
 
Köp av plats (andel) 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 43,4 42,9 40,9 34,4 35,6  
Köp av gymnasieskola år 2013-2017 
 
Antal elever som började på gymnasium i kommunal regi i kommunen för 
fyra år sedan med examen inom 4 år, inklusive IM i förhållande till antal 
elever som började på gymnasium i kommunal regi i kommunen för fyra år 
sedan har förbättrats. 2017 års nivå innebär att kommunen är bland de 25 
procent bästa kommunerna i riket.  
 
Andel (%) 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 56,8 59,6 75,0  
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor år 2015-2017 
 
15 Äldreomsorg inklusive öppen verksamhet 

Kommunen har även en hög andel invånare som är äldre än 80 år i 
förhållande till riket som år 2017 har en andel på 5,1 procent. I förhållande till 
länets kommuner högsta siffran men i jämförbara kommunern har kommunen 
en mittenplats. 
 
Andel äldre äldre inom gruppen över 65 år i kommunen uppgår till 27,8 
procent år 2017 och i förhållande till riket är det 2,2 procentenheter högre. 
Sett till länets kommuner ligger Hällefors högst. I jämförelse med likande 
gruppen har kommunen högst andel med undantag för Tingsryd. Däremot har 
alla liknande kommuner högre andel än riket. 
 
Hällefors 2013 2014 2015 2016 2017
Invånare 65+ (%) 28,6 28,8 28,9 28,9 28,8
Invånare 80+ (%) 7,9 7,9 8,0 7,9 8,0
Äldre äldre av invånare 65+ (%) 27,5 27,3 27,8 27,2 27,8  
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Insatser till personer som är 65 år eller äldre innefattas insatser med stöd av 
SoL och HSL, men även andra verksamheter för äldre där inget individuellt 
biståndsbeslut behövs. Insatserna omfattar hemtjänst, korttidsboenden, 
individuellt behovsprövad dagverksamhet, särskilt/annat boende, öppen 
verksamhet och övriga insatser i ordinärt boende.  
 
Begreppet kostnad för äldreomsorg motsvarar bruttokostnad minus interna 
intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting avseende vård och 
omsorg enligt SoL/HSL, först dividerat med antal invånare 65 år och äldre i 
kommunen 31/12 och sedan dividerat med antal invånare 80 år och äldre i 
kommunen 31/12. 
Ökningen av äldreomsorgskostnaderna i Hällefors kommun under de två sista 
åren har ett direkt samband med den ökade dubbelbemanningen inom 
hemtjänsten samt ökad vårdtyngd på vård och omsorgsboenden. 
 
Kronor per invånare 65-w år 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 59 771 64 114 60 352 65 477 68 681
Liknande grupp äldreomsorg 64 924 64 717 67 671 69 761 72 760
Örebro län 56 007 57 592 58 426 60 309 63 595
Landsbygdskommun, ej nära större stad 67 098 68 083 69 504 71 138 73 105
Alla kommuner, ovägt medel 56 830 57 812 59 072 60 500 62 141  
Kostnad för äldreomsorg per invånare 65 år-w år 2013-2017 
 
Kronor per invånare 80-w år 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 217 637 234 691 217 267 240 587 246 649
Liknande grupp äldreomsorg 234 411 231 239 241 985 250 968 266 552
Örebro län 219 346 229 365 236 864 245 564 260 947
Landsbygdskommun, ej nära större stad 238 519 244 499 252 645 259 676 268 873
Alla kommuner, ovägt medel 216 699 223 333 230 647 236 969 243 986  
Kostnad för äldreomsorg per invånare 80 år-w år 2013-2017 
 
Förvaltningen har de senaste åren tagit fram kostnad per brukare med hjälp av 
Ensolution och nedanstående nyckeltal visar en mer rättvisande bild. 
Nedanstående tabell visar kostnad per brukare SoL. 
 
Kronor per brukare SoL 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 196 588 230 391 218 888 230 338 259 186
Snitt för KPB kunder 211 509 209 813 216 627 227 445 230 180  
Ensolution KPR – kostnad per brukare år 2013-2017 
 
Tabellen nedan visar hur mycket avgiftsintäkter kommunen får in i snitt per 
invånare 65 år och äldre. Hur mycket varje vård- och omsorgstagare betalar i 
omvårdnadsavgift beror på hur stort betalningsutrymme omsorgstagaren har 
och detta styrs i störst utsträckning av inkomsten och förbehållsbeloppet.  
 
Kronor per invånare 65-w år 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 4 163 1 518 1 636 1 949 1 902
Liknande grupp äldreomsorg 3 240 2 819 2 832 3 188 3 193
Örebro län 3 053 2 847 2 807 2 662 2 662
Landsbygdskommun, ej nära större stad 2 433 2 395 2 340 2 465 2 620
Alla kommuner, ovägt medel 2 231 2 204 2 158 2 293 2 392
Avgiftsintäkt totalt per invånare 65 år-w år 2013-2017 
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I Hällefors kommun bor fler invånare 80+ år än i Örebro län samt i riket. 
Äldre människor som har hemtjänst har fler insatser beviljade och kommer då 
lättare upp i maxtaxan för hemtjänsten. Hällefors kommun har låga 
avgiftsintäkter i förhållande till övriga kommuner och en aktivitet som 
kommunen kommer att påbörja är att hjälpa omsorgstagaren att söka statliga 
bidrag så som bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. 
 
15.1 Hemtjänst /ordinärt boende 
 
Hemtjänstinsatser i ordinärt boende avser insatser enligt 18 § HSL. Hemtjänst 
avser biståndsbeslutad personlig omvårdnad och service enligt SoL som ges i 
ordinärt boende. Personlig omvårdnad avser insatser för att tillgodose fysiska, 
psykiska och sociala behov, så som hjälp med att äta och dricka, klä sig och 
förflytta sig, sköta personlig hygien och skapa trygghet och säkerhet. Service 
avser praktisk hjälp med bostadens skötsel, hjälp med inköp, tillredning av 
måltider. 
 
I kostnad ordinärt boende ingår hemtjänst/hemsjukvård samt alla insatser som 
stödjer den enskilde att kunna bo kvar hemma. Dit räknas även korttidsvården 
till exempel växelvård, avlösarservice, rehabilitering samt dagverksamhet och 
bostadsanpassning. Även mindre insatser som larm och matdistribution ingår. 
 
Kostnaden per invånare inom ordinärt boende i förhållande till 65+ respektive 
80+ visar att kommunen har höga kostnader i förhållande till riket. 
 
Kronor per invånare 65-w år 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 23 079 28 160 27 882 35 447 37 126
Liknande grupp äldreomsorg 23 785 25 810 26 897 26 852 28 185
Örebro län 24 763 26 083 26 071 26 496 27 696
Landsbygdskommun, ej nära större stad 24 653 25 563 26 722 27 751 29 031
Alla kommuner, ovägt medel 22 430 23 465 24 365 25 013 25 913  
Kostnad för ordinärt boende per invånare 65 år-w år 2013-2017 
 
Kronor per invånare 80-w år 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 84 035 103 081 100 377 130 247 133 328
Liknande grupp äldreomsorg 84 017 90 872 95 760 97 140 103 354
Örebro län 96 856 103 516 105 221 107 158 112 783
Landsbygdskommun, ej nära större stad 87 736 91 964 97 520 101 718 107 131
Alla kommuner, ovägt medel 85 614 90 715 95 247 98 171 101 925  
Kostnad för ordinärt boende per invånare 80 år-w år 2013-2017 
 
Kostnader hemtjänst, kr/hemtjänsttagare visar vad hemtjänsten kostar per 
hemtjänsttagare. Nyckeltalet visar bruttokostnad minus interna intäkter och 
försäljning till andra kommuner och landsting för hemtjänst äldreomsorg, 
dividerat med antal personer 65+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt 
boende. Uppgifter om antal personer med beviljad hemtjänst är ett 
månadssnitt av antal personer från socialstyrelsens statistikdatabas, minst 10 
månader ska vara inrapporterat. 
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Kronor per vårdtagare 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors - 288 008 290 580 367 777 405 986
Liknande grupp äldreomsorg - 268 355 280 121 271 579 293 601
Örebro län - 272 383 267 950 292 207 329 081
Landsbygdskommun, ej nära större stad - 246 919 257 708 271 928 280 355
Alla kommuner, ovägt medel - 289 197 244 106 252 138 263 712
Hemtjänst äldreomsorg, kostnad per hemtjänsttagare år 2013-2017 
 
Förvaltningen har under flera år haft problem med att dela upp äldreomsorgs-
kostnader och intäkter i de olika verksamhetskoderna, ordinärt boende och 
särskilt boende. Den insats som bestäms i biståndsbeslutet för den enskilde 
brukaren skall styra var kommunens kostnad läggs för att utföra brukarens 
vård. Ovanstående siffror inte riktigt tillförlitliga när man titta på gruppnivån 
ordinärt och särskilt boende. 
 
Förvaltningen har de senaste åren tagit fram kostnad per brukare med hjälp av 
Ensolution och nedanstående nyckeltal visar en mer rättvisande bild.  
Nedanstående tabell visar kostnad per hemtjänsttimme (beviljad tid).  
 
Hällefors kommun har en hög kostnad per beviljad hemtjänsttimme. Orsaker 
till detta är den ökande dubbelbemanningen inom hemtjänsten och svårighet 
att mäta om kommunen har en effektiv bemanning. Verksamheten har börjat 
med arbetet att mäta utförd tid i hemtjänsten för att ställa den i relation till den 
arbetade tiden kommunens personal arbetar. På så vis kan kommunen få en 
relation mellan utförd tid och arbetad tid för att mäta effektiv tid hos 
brukaren.  
 
Hög kostnad per beviljad hemtjänsttimme kopplat till skälig levnadsnivå, vad 
är skälig levnadsnivå? Har Hällefors kommun överkonsumtion eller för 
generös i bedömningen? Kommunen kommer att gå igenom samtliga 
biståndsbeslut och samtidigt se över utredningsmetoden och upprätta 
checklistor som stöd för bedömningen. 
 
Kronor per hemtjänsttimme (beviljad tid) 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 636 602 486 494 523
Snitt för KPB kunder 443 440 460 474 494
Ensolution KPR - ordinär kostnad per hemtjänsttimme år 2013-2017 
 
Brukarbedömningen bygger på antal personer i åldrarna 65 år och äldre som 
uppgett att de är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten i förhållande till 
samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst 
som besvarat undersökningen av äldres uppfattning.  
 
Andel (%) 2014 2015 2016 2017 2018
Hällefors 81,0 89,0 86,0 89,0 93,0  
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn 2014-2018 
 
 
 
 
 
 
 



28(38) 

 

15.2 Särskilt boende 
 
Antalet brukare som bor på ett särskilt boende har minskat de senaste fem 
åren. Det samma gäller andelen av de invånare som är 65 år eller äldre som 
bor på ett särskilt boende. I jämförelse med riket har Hällefors en låg andel 
som bor i särskilt boende under verksamhetsåret 2017. 
 
Hällefors 2013 2014 2015 2016 2017
Brukare 65+ 90 70 70 69 67
Andel brukare av invånare 65+ (%) 4,5 3,5 3,4 3,3 3,3  
Invånare över 65 år i särskild boendeform år 2013-2017 
 
Med särskilt boende avses samtliga särskilda boendeformer för service och 
omvårdnad som kommunen ska inrätta enligt 5 kapitlet 5 § SoL samt bostäder 
med särskild service enligt 5 kapitlet 7 § SoL. 
 
I kostnader särskilt boende ingår insatser som ges till permanentboende 
vårdtagare i särskilda boendeformer såsom vård och omsorgsboende, 
äldreboende/demensboende, och dylikt. Korttidsvården är inte 
permanentboende och räknas således inte hit. Hälso- och sjukvårdsinsatser 
ingår. 
 
Kostnaden per invånare inom särskilt boende i förhållande till 65+ respektive 
80+ visar att kommunen har låga kostnader i förhållande till riket. 
 
Kronor per invånare 65-w år 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 34 625 33 574 30 734 28 141 29 775
Liknande grupp äldreomsorg 41 704 38 761 39 853 41 397 43 416
Örebro län 30 549 30 798 31 657 33 065 35 143
Landsbygdskommun, ej nära större stad 41 824 41 859 42 110 42 758 43 448
Alla kommuner, ovägt medel 33 657 33 598 33 955 34 748 35 476  
Kostnad för särskilt boende per invånare 65 år-w år 2013-2017 
 
Kronor per invånare 80-w år 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 126 075 122 901 110 641 103 400 106 930
Liknande grupp äldreomsorg 146 773 136 234 141 876 149 648 158 954
Örebro län 119 820 123 120 128 915 135 461 145 186
Landsbygdskommun, ej nära större stad 148 561 150 147 152 671 155 635 159 416
Alla kommuner, ovägt medel 128 207 129 687 132 432 135 868 139 075  
Kostnad för särskilt boende per invånare 80 år-w år 2013-2017 
 
Kostnader särskilt boende, kr/vårdtagare visar vad vård och omsorg i det 
särskilda boendet kostar per vårdtagare. Fr o m år 2013 avser antalet 
vårdtagare ett månadssnitt av antal brukare (från Socialstyrelsens 
individstatistik) under året i särskilt boende. 
 
Kronor per vårdtagare 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 769 056 954 599 897 301 840 159 909 701
Liknande grupp äldreomsorg 835 448 849 457 833 643 899 895 939 457
Örebro län 787 241 858 350 915 189 882 411 931 813
Landsbygdskommun, ej nära större stad 834 878 870 040 849 438 843 911 915 515
Alla kommuner, ovägt medel 803 165 817 162 826 845 851 232 893 362
Särskilt boende äldreomsorg, kostnad per vårdtagare år 2013-2017 
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Särskilt boende nyckeltalet per brukare för Hällefors är inte riktigt tillförlitlig 
utifrån samma resonemang som förts under ordinärt boende.  
 
Förvaltningen har de senaste åren tagit fram kostnad per brukare med hjälp av 
Ensolution. Nedanstående tabell visar särskild kostnad per dygn inklusive 
HSL insatser.  
 
Hällefors kommun har en hög kostnad per dygn i egen regi inom särskilt 
boende. Orsaker till detta är ökad vårdtyngd och svårighet att få till en 
effektiv bemanning. Under 2018 har verksamheten lagt ner mycket arbete för 
att förbättra effektiviteten inom bemanningen. Arbete kommer också att 
påbörjas för att öka beläggningsgraden i särskilt boende. Det är främst interna 
rutiner och hyresavtal mellan kommunen och Hällefors Bostads AB som 
behöver ses över. 
 
Kronor per dygn 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 1 758 2 057 1 932 2 005 2 148
Snitt för KPB kunder 1 719 1 752 1 811 1 899 1 969
Ensolution KPR - särskild kostnad per dygn år 2013-2017 
 
Nedan redovisas antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende 
som är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende dividerat med 
samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som besvarat 
undersökningen av äldres uppfattning. Svarsalternativet Ingen åsikt är 
exkluderat ur nämnaren. 
 
Andel (%) 2014 2015 2016 2017 2018
Hällefors 72,0 52,0 71,0 65,0 75,0  
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn 2014-2018 
 
Nyckeltalet nedan baseras på resultatet av ett antal delnyckeltal, 
kvalitetsaspekter, inom särskilt boende (äldreomsorg). De ingående 
delnyckeltalen finns som undernoder till detta nyckeltal. För varje 
delnyckeltal kan man ha ett värde mellan 0-100 procent och detta poängsätts 
enligt följande - 0 % ger 0 poäng, 1-25 % ger 1p, 26-50 % ger 2p, 51-75 % 
ger 3p, 76-99 % ger 4p, 100 % ger 5p. Poängen summeras och delas med 
maximalt möjlig poäng. 
 
Andel (%) 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 56,0 41,3 68,6 74,3  
Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg 2013-2017 
 
Nedan redovias medelvärde, antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet 
inflyttningsdatum avseende särskilt boende inom äldreomsorg som 
kommunen kan konstatera förbättras årligen. Med ansökningsdatum avses det 
datum då ansökan om plats på särskilt boende kommer in till kommunen, 
oavsett om ansökan görs skriftligt eller muntligt. Med erbjudet 
inflyttningsdatum avses det datum då den enskilde enligt kommunens 
erbjudande har möjlighet att flytta in på ett särskilt boende, oavsett om den 
enskilde sedan väljer att flytta in eller inte. Avser samtliga utredningar 
avseende plats på särskilt boende som avslutades i kommunen under första 
halvåret, och som avsåg personer som vid tidpunkten för ansökan var 65 år 
eller äldre. 
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Andel (%) 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 145,0 82,0 90,0 34,0  
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt 
boende 2013-2017 
 
16 Insatser enligt LSS, SFB och SoL 

Andelen invånare med insatser enligt LSS har ökat i kommunen och uppgår år 
2017 till 0,75 procent. I jämförelse med riket som uppgår till 0,72 procent har 
kommunen en högre andel. I jämförelse med jämförbara kommuner som alla 
är över rikets snitt har andra kommuner en högre andel än Hällefors.  
 
Hällefors 2013 2014 2015 2016 2017
Invånare (%) 0,70 0,71 0,64 0,71 0,75  
Invånare med insatser enligt LSS 2013-2017 
 
Kommunens kostnad för LSS och SFB som andel av insatser för personer 
med funktionsnedsättning har ökat och motsvarar nästan 2014 års nivå. Rikets 
andel uppgår till 80,9 procent och jämförelse med jämförbara kommuner och 
länet har Hällefors högsta andelen.  
 
Kommunen kostnad/insatser (%) 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 100,0 98,4 98,4 98,5 99,4  
Kommunens kostnad i förhållande till andel av insatser 2013-2017 
 
I nyckeltalet ”Kostnad funktionsnedsättning, kronor per invånare” beräknas 
kostnaderna som bruttokostnader minus interna intäkter och försäljning av 
verksamhet till andra kommuner och landsting för insatser för personer med 
funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) och Lagen om assistansersättning (LASS), 
exklusive ersättningar från Försäkringskassan för assistens enligt LASS.  
  
Kronor per invånare 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 3 787 4 477 4 425 4 705 4 728
Liknande grupp LSS 5 318 5 726 6 133 6 166 6 024
Örebro län 5 358 5 577 5 892 6 420 6 540
Landsbygdskommun, ej nära större stad 5 767 6 038 6 255 6 548 6 823
Alla kommuner, ovägt medel 5 481 5 645 5 937 6 210 6 473
Kostnad funktionsnedsättning per invånare minus ers från FK år 2013-2017 
 
I Hällefors kommun har insatsmixen mellan ordinärt boende, särskilt boende 
och LSS sett annorlunda ut än i riket. Andel LSS har varit lägre i Hällefors 
kommun, vilket också påverkar skatteutjämningssystemet där vi får betala 
tillbaka medel till staten. 
 
Hällefors kommun har fortsatt låg kostnad för insatser enligt LSS, SFB och 
SoL i jämförelse med kommuner och riket. Nedanstående tabell visar också 
att kostnaden per brukare LSS är låg. 
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Kronor per brukare 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 379 084 450 348 441 103 445 999 445 584
Snitt för KPB kunder 472 643 486 757 483 536 510 252 541 523
Ensolution KPR – kostnad LSS per brukare år 2013-2017 
 
16.1 Boende enligt LSS 
 
Av kommunen invånare har antalet personer med boende enligt LSS minskat 
med två personer.  
 
Personer 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 23 22 23 23 21  
Antalet personer med boende enligt LSS 2013-2017 
 
Verksamheten utgörs av barn och ungdomar i familjehem eller i bostad med 
särskild service för barn och ungdom enligt 9 § 8 LSS samt antal personer i 
bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för 
vuxna enligt 9 § 9 LSS.   
 
Tabellen nedan visar vad boende i familjehem eller bostad med särskild 
service för barn och ungdom samt bostad med särskild service för vuxna eller 
annan särskilt anpassad bostad beviljad enligt LSS kostar och antal personer 
är från 1/10. 
 
Tidigare år har Hällefors kommun haft låga kostnader för boende enligt LSS 
per brukare. Under 2017 har nivån höjts. För 2017 års liknande kommun 
grupp för LSS har fyra av åtta kommuner inte sitt nyckeltal färdigt än för 
detta nyckeltal. Höjningen mellan år 2016 och 2017 beror på att antal 
personer har minskat och kostnaden blir utslagen på färre personer. 
  
Kronor per brukare 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors - 879 273 833 522 854 000 958 381
Liknande grupp LSS - 869 981 911 596 922 074 -
Örebro län - 882 049 957 656 963 168 958 766
Landsbygdskommun, ej nära större stad - 768 645 770 781 820 042 814 089
Alla kommuner, ovägt medel - 862 630 905 332 937 302 965 044
Kostnad för boende enligt LSS per brukare år 2013-2017 
 
Nyckeltalet nedan baseras på resultatet av ett antal delnyckeltal, 
kvalitetsaspekter, inom LSS grupp- och serviceboende och kommunen kan 
konstatera att de två senaste årens mätningar är 100 procent. De ingående 
delnyckeltalen finns som undernoder till detta nyckeltal. För varje 
delnyckeltal kan man ha ett värde mellan 0-100 procent och detta poängsätts 
enligt följande - 0 % ger 0 poäng, 1-25 % ger 1p, 26-50 % ger 2p, 51-75 % 
ger 3p, 76-99 % ger 4p, 100 % ger 5p. Poängen summeras och delas med 
maximalt möjlig poäng. 
 
Andel (%) 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 82,0 92,0 98,0 100,0 100,0  
Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende 2013-2017 
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16.2 Personlig assistens enligt LSS/SFB 
 
Verksamheten utgör personlig assistens enligt 9 § punkt 2 LSS eller enligt 51 
kapitlet SFB. Förvaltningen erhåller här ersättning från försäkringskassan för 
personlig assistens enligt SFB. 
 
Inom verksamhet för LSS finns ett utjämningssystem för kostnadsutjämning 
mellan alla kommuner. Syftet med utjämningssystemet är att åstadkomma 
likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner att bedriva sin 
verksamhet. 2017 fick Hällefors kommun betala 0,5 miljoner till LSS-
utjämningen. I dessa nyckeltal är ingen hänsyn tagen till LSS-utjämningen. 
 
Tabellen nedan visar bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till 
andra kommuner och landsting exklusive ersättning från försäkringskassan. 
 
Kronor per invånare 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 3 787 4 404 4 354 4 635 4 698
Liknande grupp LSS 4 347 4 707 5 060 5 066 4 815
Örebro län 4 583 4 838 5 136 5 427 5 673
Landsbygdskommun, ej nära större stad 4 651 4 851 5 047 5 270 5 541
Alla kommuner, ovägt medel 4 436 4 578 4 810 5 037 5 270
Kostnad personlig assistens per invånare minus ers från FK år 2013-2017 
 
Kommunen kan konstatera att andra kommuner valt att tillsätta mer resurser 
än vad försäkringskassan beslutat.  
 
17 Individ och familjeomsorg 

Inom detta område redovisas verksamheter som riktar sig till personer som får 
stöd, vård och service inom individ och familjeomsorgens ram exklusive 
insatser som ges till personer med psykiska problem utan eget missbruk.  
 
Totalt har kommunens kostnader per invånare ökat under 2017. Orsaken till 
detta är att antalet barn har ökat i institutionsvård. Tidigare år har kommunens 
kostnad per invånare varit normal i jämförelse med liknande kommun grupp. 
Förklaringen till 2015 års höga kostnad är att institutionsvården för 
ensamkommande flyktingbarn redovisades här istället för under 
Flyktingverksamhet som det har redovisats under åren 2016-2017. 
 
Kronor per invånare 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 4 119 4 608 5 548 4 093 5 032
Liknande grupp IFO 4 065 4 336 4 612 4 661 3 883
Örebro län 3 211 3 388 3 774 3 693 3 876
Landsbygdskommu, ej nära större stad 3 358 3 531 3 803 4 033 4 326
Alla kommuner, ovägt medel 3 414 3 527 3 697 3 829 4 050
Kostnad individ och familjeomsorg per invånare år 2013-2017 
 
17.1 Vuxna 21-64 år 
Vård och stöd som förvaltningen ger till vuxna personer, 21 år eller äldre, som 
har missbruksproblem. Det sker i form av institutionsvård, familjehem, 
bistånd avseende boende och olika öppna insatser.  
 
Kostnader för vård och stöd som socialtjänsten ger till vuxna missbrukare i 
form av institutionsvård, familjehemsvård eller olika öppenvårdsinsatser  
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Tidigare år har kommunen haft låga kostnader i förhållande till både riket och 
liknande kommuner. Anledningen är att kommunen haft ett arbetssätt som 
inneburit låga kostnader. Under 2017 har dock institutionsvården ökat i 
antalet individer och IFO har haft svårt att rekrytera socialsekreterare. I 
nyckeltalet för 2017 finns en jämförelsestörande kostnad. Skulle den 
kostnaden tas bort blir Hällefors nyckeltal 598 kr/invånare. 
 
Kronor per invånare 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 189 322 338 383 649
Liknande grupp IFO 725 805 824 913 753
Örebro län 374 422 501 518 586
Landsbygdskommun, ej nära större stad 441 491 564 569 591
Alla kommuner, ovägt medel 489 529 573 609 640
Kostnad missbruksvård vuxna per invånare 2013-2017 
 
Kommunens andel för köp av vård för vuxna missbrukare har minskat i 
förhållande till föregående år. I riket uppgår motsvarande mått till 39,5 
procent, vilket visar att kommunen har en högre andel. I jämförelse med länet 
och jämförbara kommuner placerar sig Hällefors i mitten.  
 
Köp av vuxenvård (%) 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 23,1 47,4 48,7 58,3 44,1  
Köp av vård för vuxna med missbruksproblem år 2013-2017 
 
17.2 Barn och unga 0-20 år 
Vård och stöd som förvaltningen ger till barn och ungdomar 0-20 år i form av 
vård på hem för vård eller boende, vård i familjehem, individuellt 
behovsprövad öppenvård och övriga öppna insatser.  
 
Kostnader för vård och stöd som socialtjänsten ger till barn och ungdomar  
0-20 år i form av institutionsvård, familjehemsvård och öppna insatser. 
Kostnadsökningen under år 2017 förklaras av att antalet barn har ökat i 
institutionsvård. 
   
Kronor per invånare 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 1 966 2 151 2 792 1 394 1 694
Liknande grupp IFO 2 093 2 209 2 340 2 278 1 958
Örebro län 1 583 1 716 1 967 1 836 1 856
Landsbygdskommun, ej nära större stad 1 622 1 729 1 848 2 073 2 269
Alla kommuner, ovägt medel 1 600 1 696 1 815 1 901 2 039
Kostnad för barn och ungdomsvård per invånare år 2013-2017 
 
Hällefors totala andel av köp av barn och ungdomsvård har ökat något under 
år 2017 i förhållande till föregående år och rikets andel uppgår till 34,5 
procent. I jämförelse med jämförbara kommuner placerar sig Hällefors bland 
de lägre.  
 
Köp av ungdomsvård (%) 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 46,2 54,1 66,7 25,9 39,4  
Total andel köp av barn- och ungdomsvård år 2013-2017 
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17.3 Ekonomiskt bistånd 
Kostnader för vård och stöd som socialtjänsten ger till vuxna missbrukare i 
form av institutionsvård, familjehemsvård eller olika öppenvårdsinsatser  
 
Kronor per invånare 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 1 288 1 360 1 468 1 428 1 619
Liknande grupp IFO 1 054 1 107 1 171 1 141 891
Örebro län 1 041 1 042 1 092 1 134 1 194
Landsbygdskommun, ej nära större stad 1 078 1 084 1 127 1 123 1 193
Alla kommuner, ovägt medel 1 119 1 098 1 084 1 067 1 096
Kostnad ekonomiskt bistånd per invånare år 2013-2017 
 
Kommunen har en hög arbetslöshet, barnfattigdom, låg medelinkomst, stora 
familjer och många med utländsk bakgrund. Detta påverkar ekonomiska 
biståndet negativt. Kommunen har ökat samarbetet med arbetsmarknads-
enheten och vuxenutbildningen för att på så vis bryta den negativa 
utvecklingen.  
 
Kommunen redovisar allt ekonomiskt bistånd här inklusive ekonomiskt 
bistånd för flyktingmottagande. Enligt KS antagna fördelningsmodell för 
nyanlända flyktingar bokförs intäkter där kostnaden finns. En mer rättvisande 
bild är nedanstående tabell som visar nettokostnaden för ekonomiskt bistånd 
per invånare. 
 
Kronor per invånare 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 1 260 1 284 1 096 1 057 1 103
Liknande grupp IFO 972 1 033 1 116 1 080 846
Örebro län 987 987 1 017 1 011 1 064
Landsbygdskommun, ej nära större stad 1 021 1 021 1 034 1 029 1 081
Alla kommuner, ovägt medel 1 062 1 039 1 019 1 001 1 024  
Nettokostnad ekonomiskt bistånd per invånare år 2013-2017 
 
Kommunen kommer att arbeta med att ta fram verktyg för att redovisa den del 
av ekonomiskt bistånd som avser flyktingmottagandet. Endast ekonomiskt 
bistånd får redovisas under flyktingmottagning som avser de två år individen 
är i eller före individen kommer in i etableringsuppdraget som 
Arbetsförmedlingen ansvarar för.  
 
18 Särskilt riktade insatser 

Inom detta område redovisas verksamheter för flyktingmottagande och 
arbetsmarknadsåtgärder. 
 
18.1 Flyktingmottagande 
 
Andelen utlandsfödda invånare i kommunen mellan 18 till 64 år har fortsatt 
att öka och uppgår år 2017 till 23,6 procent. I förhållande till rikets snitt som 
uppgår till 23,3 procent ligger kommunen i samma nivå. I jämförelse med 
länet har Hällefors högst andel och alla övriga kommunern i länet har en andel 
under rikets snitt. I förhållande till jämförbara kommuner placerar sig 
Hällefors i mitten. 
 
Utrikes födda (%) 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 16,7 17,4 20,0 22,3 23,6  
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Utrikes födda 18-64 år, år 2013-2017 
  
Hällefors andel vad gäller kommunmottagande asylsökande har minskat 
under perioden och under 2017 uppgår siffran till 33,6. Sett till rikets nivå 
som uppgår till 7,7 ligger kommunen högt över och ligger bland de högst 
rankade i jämförelse med alla kommuner.   
Invånare 2013 2014 2015 2016 2017
0-5 år 31 111 70 36
6-15 år 20 92 53 37
16-17 år 11 42 20 14
18-19 år 11 32 19 22
20-64 år 151 426 217 127
65+ 0 6 2 4
TOTALT 224 709 381 240  
Asylsökande/inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem år 2013-2017 
 
Andel (%) 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 32,1 102,2 54,2 33,6  
Asylsökande/inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, antal/1000 invånare år 2013-
2017 
 
Hällefors andel vad gäller kommunmottagande flyktingar har ökat under 
perioden och under 2017 uppgår siffran till 48,8. Sett till rikets nivå som 
uppgår till 13,8 ligger kommunen högt över och ligger på plats sex i 
jämförelse med alla kommuner.   
 
Invånare 2013 2014 2015 2016 2017
0-5 år 3 5 17 34 23
6-15 år 9 18 20 41 35
16-17 år 9 7 2 12 2
18-19 år 1 3 2 5 7
20-64 år 20 51 101 87 79
65+ 2 2 2 1 0
TOTALT 44 85 144 180 146  
Kommunmottagna i flyktingmottagandet under året med uppehållstillstånd år 2013-2017 
 
Andel (%) 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 9,6 15,6 31,4 47,5 48,8  
Kommunmottagna i flyktingmottagandet senaste 24 månader med uppehållstillstånd, 
antal/1000 invånare år 2013-2017 
 
Verksamheten avser flyktingmottagande som finansieras med riktade 
statsbidrag och delvis av kommunen. 
 
Enligt Statistiska centralbyråns information om redovisning av 
flyktingverksamhet i räkenskapssammandraget (RS) för kommuner skall alla 
kostnader och intäkter som kommunen har för mottagandet och insatser till 
asylsökande, ensamkommande barn och flyktingar redovisa här. Dock skall 
kostnader och intäkter som uppkommer inom Pedagogisk verksamhet för 
insatser specifikt mot asylsökande, ensamkommande barn och flyktingar inte 
redovisas har utan under Pedagogisk verksamhet. 
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Kronor per invånare 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 1 711 2 284 2 506 8 190 5 855
Liknande grupp integration 1 751 2 145 3 167 5 544 4 052
Örebro län 1 281 1 743 2 571 4 979 3 931
Landsbygdskommun, ej nära större stad 2 345 2 826 3 735 6 408 4 810
Alla kommuner, ovägt medel 1 131 1 442 2 332 4 626 3 547  
Kostnad för flyktingmottagande per invånare år 2013-2017 
 
Kommunen har sedan många år tagit emot en hög andel flyktingar i 
förhållande mot kommunens invånare. Under flyktingstormen i slutet av år 
2015 och början av år 2016 tog kommunen emot många ensamkommande 
barn. Det förklarar den höga kostnadsökningen mellan 2015 och 2016. 
Antalet ensamkommande barn har därefter minskat. 
 
Flyktingmottagnade verksamheten finansieras med hög andel av riktade 
statsbidrag. Därför är en mer rättvisande bild nedanstående tabell som visar 
nettokostnaden för flyktingmottagande per invånare. 
 
Kronor per invånare 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 34 125 268 357 114
Liknande grupp integration -159 -328 -349 -82 -408
Örebro län 7 14 -116 -40 -218
Landsbygdskommun, ej nära större stad -121 -248 -425 -979 -537
Alla kommuner, ovägt medel -26 -87 -156 -373 -111  
Nettokostnad för flyktingmottagande per invånare år 2013-2017 
 
Nedan redovisas etableringsuppdraget som omfattar nyanlända flyktingar i 
arbetsför ålder (20-64 år) samt nyanlända i åldern 18-19 år utan föräldrar i 
Sverige. Uppdraget omfattar aktiviteter under högst 24 månader där Svenska 
för invandrare (sfi), samhällsorientering och arbetsförberedande aktiviteter 
utgör olika delar. Arbetsförmedlingen är ansvariga för etableringsuppdraget. 
Status efter 90 dagar bland de som lämnat etableringsuppdraget. I arbete 
omfattas arbete utan stöd, nystartsjobb och arbete med stöd. I studier räknas 
de som studerar på den utbildning som berättigar studiemedel. En viss 
underteckning kan förekomma på studier p.g.a. av eftersläpning i registrering 
hos Arbetsförmedlingen. Kommuntillhörighet ges utifrån 
folkbokföringsstatus, i december månad. 
 
Andel (%) 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors; arbete 44 32 32 44
Hällefors, studier 13 4 5 39  
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar) 2013-
2017 
 
Kommunen har ökat antalet elever som läser svenska för invandrare (SFI) 
som ett led i det ökade mottagandet. Måttet mäter antal elever som läser 
svenska för invandrare i skolor belägna i kommunen. Uppgiften avser 
kalenderår och mäts 15 oktober. Sett till andel elever på SFI som klarat högsta 
kurs på studieväg (minst två kurser) av nybörjare två år tidigare har minskat 
något och uppgår till 59 procent år 2017, i förhållande till riket som uppgår till 
44 procent. Alla elever som har klarat kurserna ingår, oavsett avbrott. Även 
elever som klarar fler kurser än de som studievägen innehåller räknas in 
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Antal 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 80 80 129 169 186  
Elever i SFI-utbildning år 2013-2017 
 
18.2 Arbetsmarknadsåtgärder 
 
Andeln arbetslösa i kommunen i åldern 18 till 64 år uppgår till 10,7 procent. 
Måttet beskriver antalet öppet arbetslösa och personer i program med 
aktivetsstöd i förhållande till antalet invånare i ålder 18 till 64 år. Mätningen 
är gjord under mars månad. Rikets andel uppgår till 6,1 procent. Hällefors har 
högst andel i länet tillsammans med Ljusnarsberg. I gruppen jämförbara 
kommuner placerar sig Hällefors näst högst, där endast en kommun placerar 
sig under rikets andel.  
 
Arbetslöshet (%) 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 11,0 9,1 8,3 10,3 10,7  
Arbetslöshet 18-64 år i kommunen år 2013-2017 
 
Verksamheten arbetsmarkandsåtgärder avser kommunens 
sysselsättningsfrämjande åtgärder som finansieras helt eller delvis av 
kommunen. 
 
Kommunen kan konstatera att kommunen finansierar verksamheten med 
statliga medel genom samarbete med arbetsförmedlingen och inte så mycket 
med skattemedel. Under år 2017 har dock kommunen prioriterat ytterligare 
skattemedel på verksamheten. 
 
Kronor per invånare 2013 2014 2015 2016 2017
Hällefors 176 387 290 372 496
Liknande grupp övergripande 402 387 384 442 533
Örebro län 406 506 624 567 625
Landsbygdskommun, ej nära större stad 441 491 484 579 619
Alla kommuner, ovägt medel 393 421 433 461 479
Nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder per invånare år 2013-2017 
 
Nedan redovisas andel av totalt antal deltagare som avslutats inom den 
kommunala arbetsmarknadsverksamhetens insatser som börjat arbeta eller 
studerat och har tagits fram av kommunen men behöver kvalitetsäkras.  
 
Börjat arbeta avser osubventionerade och subventionerade anställningar på 
den reguljära arbetsmarknaden. För att räknas som en anställning ska denna 
ha pågått minst en sammanhängande månad. Som arbete räknas inte 
kommunala arbetsmarknadsanställningar eftersom dessa anställningar kommit 
till för att mildra verkningar av arbetslöshet och varit förbehållna en viss 
grupp arbetssökande. Börjat studera, avser utbildning inom ramen för 
Komvux, folkhögskola, högskola eller annan utbildning. För att ha studier 
som avslutsorsak, måste studierna vara studiemedelsberättigad. 
 
Hällefors (%) 2013 2014 2015 2016 2017
Arbete 13 16 22
Studier 7 6 5  
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta 
eller studera år 2013-2017 
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Ansökan om bidrag Örebro läns nämndemannaförening, 
dnr KS 18/00148 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan daterad 2018-05-07 
 
Ärendet 
Örebro läns nämndemannaförening har till Hällefors kommun inkommit med 
en ansökan om bidrag om 2700 kronor. 
 
Nämndemannauppdraget fullgörs under respektive domstol. Domstolen står 
också för nämndemännens arvoden, ersättningar för förlorad arbetsinkomst 
etc. Kommunens roll är begränsad till att genom kommunfullmäktige utgöra 
valkorporation för nämndemännen. 
 
Domstolsverket står för introduktionsutbildning och annan fortbildning som 
är direkt kopplad till den juridiska verksamheten, medan 
nämndemannaföreningarna står för fortbildning som kan sägas stå i anslutning 
till uppdraget, men där ingen direkt koppling finns till domstolen. Exempel på 
fortbildningsinsatser som hålls i nämndemannaföreningens regi ges i 
bilagorna. 
 
Hällefors kommun har i dagsläget tre nämndemän. Förvaltningen bedömer att 
den fortbildning som erbjuds genom Örebro läns nämndemannaförening är 
relevant och ger nämndemännen bättre förutsättningar att fullgöra sina 
uppdrag, men anser samtidigt att ansvaret för nämndemännens utveckling i 
sina uppdrag bör åligga domstolen. 
 

Ekonomi 
Sökt bidrag är 2700 kronor 
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
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Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Väl fungerande domstolsväsende är en absolut grundbult i alla 
demokratiska samhällen. Att de förtroendevalda nämndemännen som 
tillsammans med yrkesdomare utövar den dömande makten har 
medborgarnas förtroende är nödvändigt för det svenska rättssystemet.
  

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Örebro läns nämndemannaförenings ansökan om bidrag med 2700 kronor 
avslås. 
 
--- 
 
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 
 
Örebro läns nämndemannaförenings ansökan om bidrag med 2700 kronor 
avslås. 
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Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 
2019, dnr KS 18/00245 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Ärendet 
Sedan 2018-01-01 är kravet på annonsering av kommunfullmäktiges 
sammanträden i ortspressen borttaget. Förändringen är kopplad till kravet på 
varje kommun att ha en digital anslagstavla för kallelser, justeringar och annat 
som tidigare anslagits på en fysisk anslagstavla. Syftet är att förenkla för 
medborgarna att följa kommunens demokratiska processer, oavsett var 
medborgaren befinner sig. Anslagstavlan ska vara neutral i förhållande till 
kommunens styre och politik i övrigt. 
 
En annan anledning till att annonseringskravet tagits bort är ortspressens 
minskade spridning i lokalsamhället, vilket leder till att annonseringen inte 
har samma täckningsgrad som den tidigare haft. 
 
Hällefors kommun har sedan 2018-01-01 haft en digital anslagstavla vilken 
har fungerat väl. Den rapport över kommunens hemsida och hur den används, 
gjordes tyvärr för tidigt för att kommunförvaltningen ska kunna bedöma hur 
välbesökt anslagstavlan är. 
 
Kommunen har under 2018 även annonserat fullmäktiges sammanträden i NA 
efter att tidigare ha använt tre olika kanaler. Minskningen av annonsering i 
fysisk press har inte inverkat negativt på antalet besökare vid fullmäktiges 
sammanträden. 
 
Förvaltningen föreslår att ingen annonsering av kommunfullmäktiges 
sammanträden sker i lokalpressen under 2018, men att en ”årsannons” med 
sammanträdesdatum för 2019 publiceras på samma sätt som tidigare.  
 

Ekonomi 
Förvaltningens förslag minskar annonskostnader med ca 12 000 kronor 
jämfört med innevarande år. 
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Folkhälsa 
Ur ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att medborgarna är informerade om 
och känner att de har inflytande över hur kommunen styrs. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Kommunfullmäktige är kommunens enda folkvalda församling och tillika 
högsta beslutande organ. Det är också en på många sätt unik institution på 
så sätt att medborgarna direkt kan ställa frågor till de folkvalda och även 
väcka ärenden i angelägna frågor. Att ha kännedom om fullmäktiges 
sammanträden är grundläggande för en väl fungerande demokrati och 
kommunförvaltningen bedömer att kommunens anslagstavla fungerar väl 
som kanal för detta. 
 
Med detta sagt är det naturligtvis viktigt att kommunfullmäktiges 
presidium och kommunförvaltningen löpande utvärderar den information 
och de kanaler som används. 
 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges sammanträden 2019 annonseras inte i ortspress. 
 
En årsannonsering med sammanställning över sammanträdesdatum görs på 
samma sätt som tidigare år. 
 
Kommunförvaltningen utvärderar tillsammans med kommunfullmäktiges 
presidium annonseringen senast i slutet av 2019. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar nämnd-och 
utredningssekreterare Malin Bergkvist kortfattat. 
 
Johan Stolpen (V) ställer fråga om var årsannonseringen tidigare publicerats, 
vilket delvis besvaras av Vivianne Pettersson (M). 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls. 

 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktiges sammanträden 2019 annonseras inte i ortspress. 
 
En årsannonsering med sammanställning över sammanträdesdatum görs på 
samma sätt som tidigare år. 
 
Kommunförvaltningen utvärderar tillsammans med kommunfullmäktiges 
presidium annonseringen senast i slutet av 2019. 
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Reviderad timtaxa för Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagens verksamheter, dnr KS 18/00234 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 2018-09-19 § 146 
Förslag Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område  
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens verksamheter är till stor del 
finansierade av taxor. Taxan kan bestå av fasta avgifter eller timtaxa. 
Timtaxan styr övriga myndighetstaxor som nämnden har.  
 

Ekonomi 
Självkostandsprincipen gäller i all kommunal verksamhet, vilket innebär att 
kommuner och landsting inte får ta ut högre avgifter än som svara mot 
kostnaderna för tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget 
tillhandahåller.  

 
Nämnden nuvarande timtaxa antogs att gälla från och med 1 januari 2014 
och var då 820 kronor. Genom indexuppräkning så är timtaxan idag 830  
kronor. Timtaxan motsvarar idag inte kostnaderna för den handläggning 
som genomförs. Detta har fått till följd att förvaltningen ligger efter med 
tillsynsuppdragen. 

 
Konsekvenserna av en taxehöjning är att nämndens intäkter kommer att 
öka, vilket möjliggör för nämnden att bibehålla eller öka den kompetens 
och de uppdrag inom kontroll och tillsyn som nämnden ska göra. 
 
Nämnden föreslås att för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i 
denna taxa antagna timtaxan med den procentsats för det innevarande 
kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Det enligt PKV 
som finns publicerad på Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) 
hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober 
månad 2018.  
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PKV tas fram av SKL och är avsett att användas för kommunerna som 
underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. 
PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt 
verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. Timtaxan höjs i steg om 
jämna 10 kr/tim.  

 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den ökade timtaxan kommer 
leda till mer tid för exempelvis tillsyn. Kommunförvaltningen bedömer i 
sin tur att det kan ha positiva effekter för miljön. 
 
Medborgarperspektiv 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 

  
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Ny timtaxa för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens tillsyn och 

prövning enligt miljöbalken, strålskyddslagen och plan- och bygglagen 
på 960 kronor antas att gälla från och med den 1 januari 2019. 

 
- Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen får för varje kalenderår 

(avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna timtaxan med den 
procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober 
månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2018. 
Timtaxan höjs i steg om jämna 10 kr/tim.  

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällstrateg 
Mikael Pulkkinen. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om varför nuvarande timtaxa ej täcker 
kostnaderna samt dess prisnivå i förhållande till prisnivån i närliggande 
områden vilket delvis besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Johan Stolpen (V), Christina Johansson 
(M), Allan Myrtenkvist (S) och Ritha Sörling (V) utan att yrka. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls. 

 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Ny timtaxa för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens tillsyn och prövning 
enligt miljöbalken, strålskyddslagen och plan- och bygglagen på 960 kronor 
antas att gälla från och med den 1 januari 2019. 
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Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen får för varje kalenderår (avgiftsår) 
besluta att höja de i denna taxa antagna timtaxan med den procentsats för det 
innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som 
finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för 
indexuppräkningen är oktober månad 2018. Timtaxan höjs i steg om jämna 10 
kr/tim.  
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VA-taxa för Hällefors kommun 2019, dnr KS 18/00240 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från direktionens sammanträde 2018-09-21 § 117 och § 118 
Förslag till VA-taxa Hällefors kommun 2019 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har inkommit med förslag till 
anläggnings- och brukningstaxa-VA för Hällefors kommun 2019. 
 
Direktionen beslutade på sammanträde 2018-09-21 att godkänna förslaget till 
VA-taxa samt att skicka det till medlemskommunen för beslut.  
 
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen meddela 
föreskrifter om taxan där avgifternas belopp och hur avgifterna ska beräknas 
ska framgå.  
 

Ekonomi 
Förslag till brukningstaxa för VA 2019 Hällefors kommun. 
I prognosen tas hänsyn till intäkter, kostnader och planerade investeringar. 
I årets prognos beräknas: 

• Inga nytillkomna abonnenter. 
• kostnadsökning med 3 % på personal-, entreprenad-och övriga drift 

och underhållskostnader. 
• 1 % kostnadsökning på övriga kostnader ex kemikalie-, laboratorie-

och energikostnader 
• Ränta för nytillkomna investeringar (bilaga 2) med 1,5 % 
• Befintliga investeringar med 1,75 % 

 
Prognosen visa en höjning med 4 % 2019 (bilaga 1). I delårsrapporten 2018 
framgår att VA-fonden, som är en skuld som kommunen har till 
abonnenterna som finns uppbyggd utifrån tidigare års överskott, uppgick 
till cirka 5,8 miljoner kronor. Beräknat resultat för VA fonden under 
prognostiden redovisas i bilaga 1 
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Förslaget innebär endast en höjning på den fasta avgiften, den rörliga 
avgiften är oförändrad. Vidare innebär det att flerbostadshus, industri och 
övriga fastigheter får en större höjning än villataxan av den fasta avgiften. 

 
Förslaget innebär att en normalvilla som förbrukar 150m3/år får en ökning 
med 204kr/år inkl. moms, till ett totalpris om 7490kr/år inkl. moms. 
 
§18, övriga avgifter ex frusen vattenmätare, avstängning av vatten mm, 
föreslås bli oförändrade. 
 
Förslag till anläggningstaxa för VA 2019 (§5-13) för Hällefors kommun. 
Föreslagen ändring av anläggningstaxan för 2019 innebär en höjning med  
3 %. Förslaget innebär att priset frö en normalvilla med tomtyta på 800 
kvadratmeter, som ansluter sig till det kommunala ledningsnätet för vatten, 
spillvatten och dagvatten blir 143 724 kronor, en höjning med 4 158 
kronor. Höjningen beror på ökade material-, entreprenörs- och 
personalkostnader. 
 
Vid årsskiftet 2017/2018 uppgick VA-fonden, som är en skuld som 
kommunen har till abonnenterna som finns uppbyggd utifrån tidigare års 
överskott, till 4,99 miljoner kronor. 
 
Folkhälsa 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Miljö 
I förslaget till ny VA-taxa har hänsyn tagits till de utsläppsvillkor som 
förbundet har att följa och de krav som måste tillgodoses i enlighet med 
Miljöbalken.   
 
Medborgarperspektiv 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Anläggningstaxa VA för Hällefors kommun 2019 antas. 
 
-  Brukningstaxa VA för Hällefors kommun 2019 antas.  
 
- Taxorna ska gälla från och med 2019-01-01. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om användning av VA-
fond, vilket besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen och ekonomichef 
Jessica Jansson samt Allan Myrtenkvist (S). 
 
Allan Myrtenkvist (S) väcker frågan om föredragande från 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen önskas till kommunfullmäktige, 
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vilket leder till yttrande från Johan Stolpen (V) och Ritha Sörling (V). 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om avskrivningstider för 
anläggningstillgångar vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls. 

 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Anläggningstaxa VA för Hällefors kommun 2019 antas. 
 
Brukningstaxa VA för Hällefors kommun 2019 antas.  
 
Taxorna ska gälla från och med 2019-01-01. 
 









 

 

 

 

Arbetsmaterial 



 

 

 

Nya investeringar Hällefors 
            Belopp i tkr 

            

Bilaga 2 

               Nya investeringar 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Överföringsledning mellan Sikfors-
Hällefors 

5 000                           

Ledningsarbeten bl.a ökning av 
utbytestakten på befintligt 
ledingsnät och reparationer och 
underhåll av befintliga VA-
anläggningar 

6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 

 



 

 

 

 

 

Brukningsavgifter för Typhus A (villa med en förbrukning på 150 m3/år) Hällefors 
 

Bilaga 3 

                Höjning % 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Fast avg   4% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 

Rörlig avg   4% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 

                Fast avg 3 191 3 319 3 418 3 521 3 626 3 771 3 922 4 079 4 242 4 412 4 589 4 726 4 868 5 014 5 164 

Rörlig avg 4 095 4 259 4 387 4 518 4 654 4 840 5 033 5 235 5 444 5 662 5 888 6 065 6 247 6 434 6 627 

Total avg/år inkl moms 7 286 7 577 7 805 8 039 8 280 8 611 8 956 9 314 9 687 10 074 10 477 10 791 11 115 11 448 11 792 

                Höjn i kr inkl moms   291 227 234 241 331 344 358 373 387 403 314 324 333 343 

 



 

 

 

Brukningsavgifter för Typhus A (villa med en förbrukning på  150 m3/år) Hällefors 

Uppgifter från Svenskt Vatten 
       

Bilaga 4 

             År Hällefors Perstorp Lindesberg Mullsjö Nora Ljusnarsberg 

2018 7 286,00 1% 5 869,00 0% 6 222,00 5% 6 512,50 2% 6 800,00 0% 7 052,00 4% 

2017 7 211,00 1% 5 869,00 1% 5 919,00 3% 6 407,00 2% 6 800,00 4% 6 785,00 0% 

2016 7 114,00 2% 5 808,00 0% 5 736,00 6% 6 300,00 4% 6 520,00 4% 6 785,00 1% 

2015 7 003,00 4% 5 808,75 1% 5 406,00 4% 6 036,00 0% 6 247,00 3% 6 737,00 1% 

2014 6 740,00 5% 5 739,75 0% 5 190,00 4% 6 036,00 0% 6 059,00 4% 6 671,00 0% 

             

             År Nordmaling Älvdalen Vadstena Berg Torsås Lekeberg 

2018 7 742,00 5% 7 650,00 0% 8 066,00 0% 8 730,00 2% 10 134,00 30% 10 303,00 4% 

2017 7 368,00 -3% 7 650,00 0% 8 066,00 -1% 8 590,00 0% 7 778,50 0% 9 917,50 9% 

2016 7 593,00 0% 7 650,00 0% 8 138,00 12% 8 590,00 0% 7 778,50 0% 9 104,00 13% 

2015 7 593,00 0% 7 650,00 10% 7 288,00 6% 8 590,00 7% 7 778,50 1% 8 025,00 15% 

2014 7 593,00 13% 6 950,00 0% 6 873,00 5% 7 993,00 8% 7 732,00 0% 6 987,50 0% 

 



 

 

 

Brukningsavgifter för Typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter och en förbrukning på 2 000 m3/år) 
Hällefors 
Uppgifter från Svenskt Vatten 

       

Bilaga 5 

             År Hällefors Mullsjö Vadstena Lindesberg Nora Nordmaling 

2018 68 640,00 1% 45 575,00 2% 49 490,00 0% 54 712,00 6% 58 974,00 0% 58 999,00 1% 

2017 67 688,00 1% 44 697,00 2% 49 490,00 -10% 51 574,00 4% 58 974,00 6% 58 512,00 2% 

2016 66 978,00 2% 43 950,00 8% 55 148,00 -14% 49 694,00 6% 55 402,00 5% 57 365,00 -1% 

2015 65 646,00 5% 40 858,00 0% 63 923,00 3% 47 006,00 6% 52 636,00 7% 57 869,00 0% 

2014 62 332,00 6% 40 858,00 0% 62 097,00 3% 44 316,00 5% 49 150,00 6% 57 869,00 8% 

             

             År Ljusnarsberg Perstorp Berg Älvdalen Lekeberg Torsås 

2018 62 384,00 5% 73 125,00 0% 93 915,00 1% 93 940,00 0% 96 514,00 2% 99 397,00 17% 

2017 59 596,00 1% 73 125,00 1% 92 935,00 0% 93 940,00 0% 95 040,00 13% 85 167,50 0% 

2016 59 258,00 2% 72 487,00 0% 92 935,00 0% 93 940,00 0% 83 880,00 9% 85 167,50 0% 

2015 58 280,00 4% 72 487,50 1% 92 935,00 8% 93 940,00 10% 77 063,00 15% 85 167,50 1% 

2014 56 028,00 0% 71 561,25 0% 86 445,00 8% 85 350,00 0% 67 100,00 0% 84 547,00 0% 

 



 

 

 

Anläggningsavgift Hällefors 
     Uppgifter från Svenskt Vatten 

       

Bilaga 1 

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

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

             
År 

Hällefors Nordmaling Perstorp Lekeberg Mullsjö Vadstena 

Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B 

2018 139 566 338 569 65 914 211 724 80 398 205 195 87 000 240 695 87 194 306 630 135 750 541 750 

2017 135 500 328 700 65 920 214 475 80 398 205 195 77 000 240 695 87 194 306 630 135 750 541 750 

2016 118 160 286 160 64 628 210 270 78 767 201 225 77 000 240 695 87 194 306 630 135 750 541 750 

2015 118 160 286 160 64 628 207 582 77 920 199 108 77 000 240 695 87 194 306 603 105 000 240 000 

2014 95 700 231 780 64 628 207 582 71 442 182 567 77 000 240 695 87 194 306 630 105 000 240 000 

             

             
År 

Lindesberg Ljusnarsberg Nora Älvdalen Berg Torsås 

Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B 

2018 139 566 338 569 139 566 338 569 139 566 338 569 150 000 1 263 000 163 600 1 308 800 172 224 517 516 

2017 135 500 328 700 135 500 328 700 135 500 328 700 125 000 1 051 800 163 600 1 308 800 162 500 512 500 

2016 118 160 286 160 118 160 286 160 118 160 286 160 125 000 1 051 800 163 600 1 308 800 162 500 512 500 

2015 118 160 286 160 100 444 243 244 118 160 286 160 125 000 1 051 800 163 600 1 308 800 162 500 512 500 

2014 118 160 286 160 72 100 174 580 118 160 286 160 125 000 1 051 800 163 600 1 308 800 162 500 512 500 
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TAXA 

för Hällefors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning . 
Antagen av kommunfullmäktige den 2018-XX-XX. 
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Hällefors kommun. 
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

§ 1 

För att täcka nödvändiga kostnader för Hällefors kommuns allmänna vatten- 
och avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom 
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ lagen om allmänna 
vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för 
ändamålet Dg är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och 
underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är 
uppfyllda. 

§ 2 

Avgifterna utgörs av 

Anläggningsavgifter: En engångsavgift för täckande av en kostnad för att ordna en 
allmän va-anläggning. 

Brukningsavgifter: En periodisk avgift för täckande av drift- och 
underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för 
en allmän va-anläggning som inte täcks av en anläggningsavgift. 

§ 3 

I dessa taxeföreskrifter avses med  

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med 
bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är 
bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål 
där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.  

Exempel på sådana byggnader är: 
Kontor  
Butiker 
Hotell 
Hantverk 
Utbildning 

Förvaltning  
Utställningslokaler 
Restauranger 
Småindustri 
Sjukvård 

Stormarknader 
Sporthallar 
 

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och 
som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men 
inte ännu bebyggts. 
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Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en 
enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd 
fastighet som används för i 3 § andra stycket avsedda ändamål och där begreppet 
lägenhet inte är lämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 
bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet. 

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) 
redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller 
mark som i övrigt motsvarar sådan mark. 

§ 4 

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp 
från fastighet 

Ja Nej 

Dg, dagvattenavlopp från allmän 
platsmark 

Nej Nej 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet 
och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, 
inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda 
och fastighetsägaren informerats om detta. 

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna 
vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av 
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att 
allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen 
om allmänna vattentjänster är uppfyllda.  

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 
avgiftsskyldighet inträder.
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad 
mervärdesskatt. 

§ 5  

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas 
anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

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

34 161,60 42 702,00 

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

39 040,80 48 801,00 

c) en avgift per m2 tomtyta 33,92 42,40 

d) en avgift per lägenhet 1-8 14 640,80 18 301,00 

d) en avgift per lägenhet 9- 8 784,80 10 981,00 

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

11 224,80 14 031,00 

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall 
avgift enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom 
servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas 
avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna. 

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, 
nybyggnadskarta eller annan karta som Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam 
för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av 
avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte 
upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e). 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 
c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad 
som föreskrivs i 8.2. 
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5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, 
eller efter annan ritning eller uppmätning som Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen godkänner. 

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelse-
punkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 

5.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande 
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut 
erlagd. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven 
bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande 
lägenhet. 

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e). 

§ 6  

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.  

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) 
 

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

63 642,40 79 553,00 

b) 
 

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

74 709,60 93 387,00 

c) 
 

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

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

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

d)* 

 

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

21 307,20 26 634,00 

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall 
avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom 
servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas 
avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna. 
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6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, 
nybyggnadskarta eller annan karta som Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
godkänner. 

6.4 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen  kan, om godtagbar säkerhet 
ställs, medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets 
areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på 
fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla 
och resterande tomyteavgift förfaller till betalning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den 
dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår 
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelse-
punkter skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).  

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande 
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut 
erlagd. 

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d). 

§ 7   

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

§ 8 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, 
skall erläggas reducerade avgifter enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning 

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

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

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

 
Avgifter i övrigt: 

  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30% 50% 20% - 

Tomtyteavgift 5.1 c) 30% 50% 20% - 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 30% 50% 20% - 

Grundavgift Df utan FP 5.1 e) - - 100% - 
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Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 30% 50% 20% - 

Tomtyteavgift 6.1 c) 30% 50% 20% - 

Grundavgift Df utan FP 6.1 d) - - 100% - 

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), 
eller 6.1 b) respektive 6.1 d). 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte 
tidigare förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1. 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda 
avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av 
avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika 
tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än 
övriga servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en 
etableringsavgift om 50 %  av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens merkostnader till följd av att arbetet inte 
utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 

§ 9 

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall 
erlägga anläggningsavgift. 

Avgift utgår med: 

 Utan moms Med moms 

en avgift per m2 allmän platsmark för 
anordnande av dagvattenbortledning 

0,00 0,00 

 

§ 10 

Vakant 

§ 11 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med 
vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom 
verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster 
avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i stället komma överens med 
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
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§ 12 

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i 
räkning. 

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall 
erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle 
ha skett. 

12.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift 
fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår 
till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och 
övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. 
Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till 
betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess 
ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande 
del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2. 

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett 
ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – 
inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att 
omgående anmäla till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen när det ändrade 
förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas 
dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan 
avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

§ 13 

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ledningar utförts på annat sätt eller försetts 
med andra anordningar än Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen bedömt 
nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen överenskomna kostnader härför. 

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för 
redan befintlig och finner Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen skäl bifalla 
ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya 
servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till 
den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare 
servisledningens allmänna del. 

13.3 Finner Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen påkallat att utföra ny 
servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans 
kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det 
avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och 
skick.
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Brukningsavgifter (§§ 14–22) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad 
mervärdesskatt. 

§ 14 

14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

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

2 716,00 
 

6 247,20 
12 494,40 
18 741,60 
18 741,60 
37 483,20 
56 224,80 
56 224,80 

112 449,60 
168 674,40 
168 674,40 
556 625,60 

3 395,00 
 

7 809,00 
15 618,00 
23 427,00 
23 427,00 
46 854,00 
70 281,00 
70 281,00 

140 562,00 
210 843,00 
210 843,00 
695 782,00 

b) en avgift per m3 levererat vatten 21,84      27,30 

 

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål 
reduceras avgifterna. 

Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg 

Fast avgift 14.1 a) 70% 70% - - 

Avgift per m3 14.1 b) 40% 60% - - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till 
fastigheten. Har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen bestämt att för 
bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas genom 
mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 150 
m3/lägenhet.  
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14.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning 
inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet. 

14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig 
avgift med ett belopp motsvarande 100 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a).  

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 

14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen undersöka mätaren, om 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen finner det nödvändigt eller om fastig-
hetsägaren begär det.  

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 
2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen rätt att uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens beslut 
efter genomförd undersökning eller Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens 
uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos mark- och 
miljödomstolen.  

14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid 
godkänns, skall fastighetsägaren ersätta Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för 
undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 18. 

§ 15 

Vakant 

§ 16 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad 
vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till 
avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd 
spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som 
överenskommits mellan Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och 
fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan 
grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten 
och spillvatten är avsevärd. 

§ 17 

Vakant 
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§ 18 

Har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen på fastighetsägarens begäran vidtagit 
åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet 
vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen debiteras följande avgifter: 

 Utan moms Med moms 

Nedtagning av vattenmätare 579,20 724,00 

Uppsättning av vattenmätare 579,20 724,00 

Avstängning av vattentillförsel 579,20 724,00 

Påsläpp av vattentillförsel 579,20 724,00 

Montering och demontering av  
strypbricka i vattenmätare 

1 156,80 1 446,00 

Undersökning av vattenmätare 672,00 840,00 

Länsning av vattenmätarbrunn 579,20 724,00 

Förgäves besök 579,20 724,00  

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

 
1 266,40 
1 753,60 
1 969,60 

 
1 583,00 
2 192,00 
2 462,00 

För frusen, skadad, förkommen eller 
förstörd vattenmätare  

 
1 252,00 

 
1 565,00 

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

 
615,20 

21,84 

 
769,00 

27,30 

Arbetstid per timme 579,20 724,00 

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid 
debiteras ett tillägg om 100 % av ovan angivna belopp. 

§ 19 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med 
vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom 
verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster 
avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i stället komma överens med 
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

Exempelvis p g a att avloppsvattnet från fastigheten innehåller föroreningshalter 
överstigande det normala hushållsspillvattnets.
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§ 20 

Avgift enligt 14.1 a) debiteras i efterskott per månad, kvartal, enligt beslut av 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i 
efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad 
förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 16. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas 
dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag 
betalningen skulle skett. 

Sker enligt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens beslut mätaravläsning inte för 
varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. 
Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst 
en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens 
begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

§ 21 

Har fastighetsägare begärt att Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen skall företa 
åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall 
eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens 
VA-förhållanden, får Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i stället komma 
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 22 

Vakant 

 

TAXANS INFÖRANDE 

§ 23 

Denna taxa träder i kraft 2019-01-01 . De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 
och 14.7 samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall 
därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den 
spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans 
ikraftträdande. 

* * * 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av 
mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster. 
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Avfallstaxa för Hällefors kommun 2019, dnr KS 18/00241 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från direktionens sammanträde 2018-09-21 § 125 
Förslag till avfall och slamtömningstaxa Hällefors kommun 2019 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har inkommit med förslag till avfall 
och slamtömningstaxa för Hällefors kommun 2019. Direktionen beslutade på 
sammanträde 2018-09-21 att godkänna förslaget till avfall och 
slamtömningstaxa samt att skicka det till medlemskommunen för beslut.  
 

Ekonomi 
Förslaget innebär att avfallstaxan blir oförändrad. För att bli enhetligt av 
valbara storlekar på avfallskärl inom Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen kommer: 
 
• 140 l kärl införas för restavfall och bland avfall. 
• 190 l kärl att avvecklas dvs. 190 l kärl går inte att välja efter 20181231. 
 
Behov har uppkommit att få återfyllnad av rent vatten i samband med 
tömning av vissa typer av enskilt avlopp. Vilket medfört att en ny avgift 
införts i förslaget. 
 
• Återfyllnad av slamavskiljare med vatten 0-4 kbm i samband med 
tömning, med pris 1000kr/tillfälle. 
 
Vid tiden för delårsrapporten 2018 uppgick avfallsfonden, som är en skuld 
som kommunen har till abonnenterna som finns uppbyggd utifrån tidigare 
års överskott, till cirka 8,3 miljoner kronor. 
 
Folkhälsa 
Förslaget på slamtömningstaxa bedöms inte medföra några negativa 
konsekvenser för folkhälsan. 

 
Miljö 
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Förslaget på slamtömningstaxa bedöms inte medföra några negativa 
konsekvenser för miljön. 
 
Medborgarperspektiv 
Kommunförvaltningen har inte funnits några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
– Avfall och slamtömningstaxa för Hällefors kommun 2019 antas. 
 
– Taxan ska gälla från och med 2019-01-01. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen kortfattat. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls. 

 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Avfall och slamtömningstaxa för Hällefors kommun 2019 antas. 
 
Taxan ska gälla från och med 2019-01-01. 
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AVFALLSTAXA 

för Hällefors kommun 
Taxan avser avgifter enligt 27 kap §§4-6  Miljöbalken. 
Taxan antogs 2018-XX-XX av kommunfullmäktige i Hällefors kommun och gäller 
från och med 2019-01-01. 

ALLMÄNT 
Avgifter för insamling, bortforsling och slutligt omhändertagande av hushållsavfall 
och därmed jämförbart avfall i Hällefors kommun utgår med de belopp och på de 
villkor som framgår av denna taxa och gällande Renhållningsordning.  

Angivna avgifter är inklusive mervärdesskatt.  

Avgiften avser årspris i kronor om inget annat anges. 

ADMINISTRATIVA REGLER 
Fastighetsinnehavare har skyldighet att anlita kommunen eller av kommunen 
utsedd entreprenör och skall betala avgifter enligt denna taxa. Med 
fastighetsinnehavare avses den som äger en fastighet eller den som enligt 1 kap 5§ 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen tillhandahåller gröna kärl för blandat avfall 
och brännbart avfall samt bruna ventilerade kärl för matavfall. 

Avfallstaxan är miljöstyrande och ska styra mot målen i avfallsplanen och i 
renhållningsordningen. Miljöbalken 27 kap 5§ ger kommunen möjlighet att ta ut 
avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas. 

För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller 
där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen besluta om särskilda avgifter i enlighet med 
grunderna för denna avfallstaxa och de grunder som anges i 27 kap 5§ miljöbalken. 

GRUNDAVGIFT OCH RÖRLIG AVGIFT 
Avgiften för ett abonnemang består av en grundavgift som tas ut per hushåll (ett 
eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet) och 
verksamhet samt en rörlig avgift som påverkas av abonnemangsval, antal behållare, 
behållarvolym, hämtningsintervall, dragväg med mera. 

Grundavgiften finansierar bland annat återvinningscentraler, återvinningsstationer, 
avfallsplanering, farligt avfall, information och kundtjänst.
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VAL AV ABONNEMANG  

Fastighetsinnehavare får välja något av följande abonnemang: 

 

HÄMTNING AV MATAVFALL 

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

 

HEMKOMPOSTERING 

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

 

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL 

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

 

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

Fast avgift 800 per hushåll 

Rörlig avgift 
Pris per kärl, beroende på storlek, abonnemanstyp och 
hämtningsintervall 

 

HÄMTNING AV MATAVFALL 

Matavfall, kärlvolym 140 L     

Varannan vecka 382     

Restavfall, kärlvolym 140L 190 L* 240 L 370 L 660 L** 

Varannan vecka 438 595 860 1 172 1 692 

Var 4:e vecka 252 342    
 

HEMKOMPOSTERING 

Restavfall, kärlvolym 140L 190 L* 240 L 370 L 660 L** 

Varannan vecka 438 595 860 1 172 1 692 

Var 4:e vecka 252 342    

1 gång/kvartal 162 220    
 

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL 

Kärlvolym 140L 190 L* 240 L 370 L 660 L** 

Varannan vecka 1 907 2 588 3 742 5 101 7 366 

* Fr o m 2019-01-01 går det inte att göra val till 190 l kärl 

** Hämtning beviljas av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Ex. Hämtning av matavfall varannan vecka med ett 140 l kärl för restavfall 
800+382+438 = 1 620 kr/år 
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FRITIDSHUS, hämtning vecka 18-41  

Fast avgift 650 per hushåll 

Rörlig avgift 
Pris per kärl, beroende på storlek, abonnemanstyp och 
hämtningsintervall 

 

HÄMTNING AV MATAVFALL 

Matavfall, kärlvolym 140 L     

Varannan vecka 231     

Restavfall, kärlvolym 140L 190 L* 240 L 370 L 660 L 

Varannan vecka 261 355 513 699 1 010 

Var 4:e vecka 150 204    
 

HEMKOMPOSTERING 

Restavfall, kärlvolym 140L 190 L* 240 L 370 L 660 L 

Varannan vecka 261 355 513 699 1 010 

Var 4:e vecka 150 204    

1 gång/kvartal 105 142    
 

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL 

Kärlvolym 140L 190 L* 240 L 370 L 660 L 

Varannan vecka 1 142 1 549 2 240 3 054 4 409 

* Fr o m 2019-01-01 går det inte att göra val till 190 l kärl 

Ex. Hämtning av matavfall varannan vecka med ett 140 l kärl för restavfall 
650+231+261= 1 142 kr/år 
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FLERBOSTADSHUS, helårsabonnemang  

Fast avgift 650 per hushåll 

Rörlig avgift 

Matavfallskärl: pris per hushåll 

Övriga kärl: pris per kärl, beroende på storlek, abonnemanstyp och 
hämtningsintervall 

 

HÄMTNING AV MATAVFALL 

Matavfall, kärlvolym 140 L     

3 gånger/vecka 105     

2 gånger/vecka 105     

1 gång/vecka 105     

Varannan vecka 105     

Restavfall, kärlvolym 140L 190 L* 240 L 370 L 660 L 

3 gånger/vecka     18 781 

2 gånger/vecka     11 167 

1 gång/vecka  1 367 1 977 2 695 3 892 

Varannan vecka 438 595 860 1 172 1 692 

Var 4:e vecka 252 342    
 

HEMKOMPOSTERING 

Restavfall, kärlvolym 140L 190 L* 240 L 370 L 660 L 

1 gång/vecka   1 977 2 695 3 892 

Varannan vecka 438 595 860 1 172 1 692 

Var 4:e vecka 252 342    
 

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL 

Kärlvolym 140L 190 L* 240 L 370 L 660 L 

2 gånger/vecka     48 615 

1 gång/vecka  5 953 8 607 11 732 16 942 

Varannan vecka 1 907 2 588 3 742 5 101 7 366 

Hämtning tätare än varannan vecka beviljas av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

* Fr o m 2019-01-01 går det inte att göra val till 190 l kärl 
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VERKSAMHET, helårsabonnemang  

Fast avgift 650 per verksamhet 

Rörlig avgift 
Pris per kärl, beroende på storlek, abonnemanstyp och 
hämtningsintervall 

 

HÄMTNING AV MATAVFALL 

Matavfall, kärlvolym 140 L     

3 gånger/vecka 16 667     

2 gånger/vecka 9 910     

1 gång/vecka 3 453     

Varannan vecka 1 502     

Varannan vecka** 382     

Restavfall, kärlvolym 140L 190 L* 240 L 370 L 660 L 

3 gånger/vecka     18 781 

2 gånger/vecka     11 167 

1 gång/vecka  1 367 1 977 2 695 3 892 

Varannan vecka 438 595 860 1 172 1 692 

Var 4:e vecka 252 342    
 

HEMKOMPOSTERING 

Restavfall, kärlvolym 140L 190 L* 240 L 370 L 660 L 

1 gång/vecka   1 977 2 695 3 892 

Varannan vecka 438 595 860 1 172 1 692 

Var 4:e vecka 252 342    
 

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL 

Kärlvolym 140L 190 L* 240 L 370 L 660 L 

3 gånger/vecka     81 762 

2 gånger/vecka     48 615 

1 gång/vecka  5 953 8 607 11 732 16 942 

Varannan vecka 1 907 2 588 3 742 5 101 7 366 

Hämtning tätare än varannan vecka beviljas av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

* Fr o m 2019-01-01 går det inte att göra val till 190 l kärl 

** Gäller endast i kombination med 1 st 140 l eller 1 st 190 l kärl för brännbart avfall med 
hämtning varannan eller var 4:e vecka. 
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SLAMTÖMNINGSAVGIFTER 

Enskild avloppsanläggning töms enligt kommunens renhållningsföreskrift på slam 
minst en gång om året om inte dispens sökts för glesare hämtning. 

Tjänst 

Tömning enligt körturlista av brunn eller tank 

upp till 4 m³ och inkl 20 m slang (per tömning) 
1 153 

Tillägg för större volym (per m³) 237 

Tillägg för slangdragning (per meter) 14 

Tillägg för låst lock (per styck) 75 

Tillägg för akut extratömning inom 48 timmar (per tömning)* 1 367 

Tillägg för extra tömning, inom 7 dagar (per tömning) 867 

Framkörningsavgit om tömning inte kunnat ske (per tillfälle) 940 

Administrationsavgift vid byte av tömningsintervall (per tillfälle) 110 

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

1 000 

* Tömning utföres helgfri vardag 
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TILLÄGGSAVGIFTER 

Tjänst 

Gångavståndstillägg över 5 meter (per meter)* 7,50 

Felsorteringsavgift (per kärl) 145 

Tvätt av kärl (per kärl)** 160 

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

110 

Administrationsavgift vid ansökan av uppehåll (per tillfälle)  150 

Extrasäck vid ordinarie tömnigstillfälle (per säck)  190 

Överfullt kärl (per kärl) 100 

Framkörningsavgift (per tillfälle) 625 

Budad tömning av 140 l kärl (per kärl) 100 

Budad tömning av 190 l kärl (per kärl) 135 

Budad tömning av 240 l kärl (per kärl) 160 

Budad tömning av 370 l kärl (per kärl) 220 

Budad tömning av 660 l kärl (per kärl) 325 

Budning av latrinkärl som uppsamlats i engångsbehållare (per 
behållare) Behållare tillhandahålls av Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 

1 115 

* För kärl som placerats längre bort än 5 meter från stopplats för hämtningsfordon utgår en 
extra avgift per kärl och hämtningstillfälle för varje ytterligare meter. 

Vid beräkning av gångavstånd gäller att varje trappsteg som måste passeras räknas som 1 
meter. Passage genom olåst dörr räknas som 3 meter. Låst dörr som 8 meter. 

** Gäller endast vid beställning av minst 10 kärl samtidigt.  
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ÅTERVINNINGSCENTRAL 

Mottagningsavgifter vid återvinningscentral 

Tjänst Pris inkl moms 

Brandsläckare/Gastuber/Tryckkärl (st) 350 

Tryckimpregnerat trä (kg)* 2 

Besök på återvinningscentral (per besök)** 350  

* Över 100 liter ca 140 kg 

** För fastighetsägare till verksamheter och flerbostadshus som är abonnenter och betalar 
grundavgift för avfallshämtning. 
Återvinningscentralen får besökas av fordon med tillkopplad släpkärra med en maximal 
totalvikt på 3,5 ton. 

 



 

 
 E-post  Organisationsnr  
Hällefors kommun kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon  Bankgiro  
Kommunförvaltningen Sikforsvägen 7 0591-641 00 vx  193-8950  
712 83 Hällefors Hällefors     
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2018-11-16  

Kommunstyrelsen 
   
   
   
 
  

 
 
Utskottsinitiativ – utredning debitering av 
tillsynsavgifter, dnr KS 18/00267 
 
Utifrån diskussioner under föregående ärende i § 91 yrkar Allan Myrtenkvist 
(S) att utskottet väcker ett utskottsinitiativ om debitering av tillsynsavgifter, 
vilket ett enigt utskott står bakom.  
 
Ordförande Christina Johansson (M) yrkar att möjligheten att fakturering av 
taxan ska följa utförd tjänst, enligt ”Rättviksmodellen”, utreds. Allan 
Myrtenkvist (S) ansluter sig till yrkandet. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på sitt eget 
yrkande, vilket bifalls. 

 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Utreda möjligheten att fakturering av taxan ska följa utförd tjänst, enligt 
”Rättviksmodellen”.  
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Revidering av samverkansavtal 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen för hantering 
av byggsanktionsavgifter, dnr KS 18/00235 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 2018-09-19 § 147 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen ansvarar för tillsyn enligt plan och 
bygglagen (PBL) och plan och byggförordningen (PBF) för samtliga fyra 
samverkanskommuner. Nämnden har antagit en tillsynsplan för 2018, där det 
framgår hur tillsynen ska bedrivas. Idag har nämnden en bygglovshandläggare 
som arbetar med tillsyn. 
 
Om en åtgärd som kräver lov eller anmälan har påbörjats utan startbesked 
eller tagit i bruk utan slutbesked ska byggnadsnämnden ta ut en 
byggsanktionsavgift. Dock har varken nämnden eller 
samverkanskommunerna beslutat hur sanktionsavgifterna ska hanteras. 
 
Som en konsekvens av detta får kommunerna inte ta betalt för tillsynen och 
istället bekostas de av skattemedel. Förslaget från Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen är att göra ett tillägg i samverkansavtalet, under avsnittet ekonomi 
och bidrag till nämndens och förvaltningens verksamhet. Tillägget som 
föreslås är " Byggsanktonsavgifter för tillsyn enligt PBL och PBF tillfaller 
nämnden”. 
 

Ekonomi 
Förslaget är att de sanktionsavgifter som inkommer går till nämnden, för att 
ge en kontinuitet i arbetet med tillsyn. Det eventuella överskottet som blir 
går tillbaka till kommunerna efter årets avräkning. Det i likhet med den 
rutin som finns för återbetalning i samverkansavtalet idag. 
 
När det kommer till storleken på eventuella sanktionsavgifter beskriver 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen att de inte kan bedöma den. 
Det utifrån att tillsynsarbetet pågått en kort tid och att det är beroende på 
vilka typer av ärenden som handläggs. 
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Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen beskriver att 
sanktionsavgifterna skulle ge möjlighet till kontinent i arbetet med tillsyn. 
Något som kommunförvaltningen i sin tur bedömer kan ha positiva effekter 
på miljön. 
 
Medborgarperspektiv 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 

  
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Samverkansavtalet revideras i enlighet med Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagens föreslagna tillägg. 
 
Revideringen gäller från och med 1 januari 2019. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällstrateg 
Mikael Pulkkinen. Kommunchef Tommy Henningsson och ekonomichef 
Jessica Jansson tillför. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om behovet av att införa 
detta tillägg i samverkansavtalet, vilket delvis besvaras av nämnd- och 
utredningssekreterare Malin Bergkvist och kommunchef Tommy 
Henningsson. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Allan Myrtenkvist (S) utan att yrka. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls. 

 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Samverkansavtalet revideras i enlighet med Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagens föreslagna tillägg. 
 
Revideringen gäller från och med 1 januari 2019. 
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Förvaltning och drift av idrotts- och 
motionsanläggningarna Hurtigtorpet och ishallen, dnr 
KS 18/00243 
 
Beslutsunderlag  
Kommunala motionsanläggningar 2012, dnr 274.11/820 
Rapport idrotts- och motionsanläggningar, daterad 2018-10-19 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har sammanställt en rapport innehållande fakta på de 
två idrotts- och motionsanläggningar som kommunen inte äger och som 
kommunen betalar driftbidrag för. Det handlar om ishallen på Hällevi 
idrottsplats och Hurtigtorpets sanitetsanläggning.  
 
Det är ett stort ansvar för en förening att åta sig fastighetsförvaltning på ideell 
basis. Det finns en uppenbar risk att föreningen i brist på tid, engagemang och 
kompetens hamnar i ett felavhjälpande underhåll istället för ett förebyggande. 
Det senare är mer kostnadseffektivt och inkräktar mindre på föreningens 
lokaler eftersom arbete kan planeras in då det passar verksamheten. Många 
ideella föreningar har redan idag svårt att rekrytera personer som vill engagera 
sig och det riskerar att bli ännu färre om engagemanget är förknippat med ett 
stort och betungande ansvar för en anläggning.    
 
Hällefors kommun ser att de föreningar som övertagit eller på annat vis 
förvaltar idrotts- och motionsanläggningar inte alltid har kunskapen eller de 
ekonomiska resurserna som krävs. Det gäller anläggningen Hurtigtorpets 
idrotts- och motionsanläggning. Idrottsalliansen som idag driver denna 
fastighet är positiv till ett eventuellt överlåtande till Hällefors kommun. Det är 
även önskvärt för dem att de kan få ägna sig åt sin kärnverksamhet i stället för 
fastighetsförvaltning.  
 
Ett effektivare nyttjande av personella och ekonomiska resurser skulle kunna 
möjliggöras om kommunen tog över ägaransvaret för anläggningarna och dess 
drift och underhåll. Skötsel i form av öppethållande och städning skulle med 
fördel kunna ligga kvar hos föreningarna mot ett årligt skötselbidrag. 
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Ansvaret för anläggningen skulle kunna införlivas i kommunens 
fastighetsenhet i likhet med kommunens övriga fastighetsbestånd. En 
fastighetsskötare skulle kunna anställas med bland annat uppdraget att sköta 
anläggningen. Denne skulle även kunna fungera som arbetsledare för ett antal 
personer med extratjänster för en meningsfull sysselsättning för dessa 
personer. Det skulle dessutom kunna vara en lämplig placering för några 
ferieungdomar under sommarsäsongen. Förutom ett effektivare 
resursutnyttjande och en bredare kompetensbank skulle en sådan förändring 
även bidra till att minska sårbarheten för både fastighetsenhetens nuvarande 
organisation.      
 
Kommunförvaltningens förslår att förvaltningen får i uppdrag att i samråd 
med de aktuell förening om ett övertagande av sanitetsanläggningen i 
Hurtigtorpet och att förvaltningen tecknar nya avtal för ekonomisk stöttning 
till föreningarnas idrottsverksamheter. Dessutom föreslår förvaltningen att 
vaktmästerifunktionerna och delar av arbetsmarknadsenheten samordnas 
under fastighetsenheten och fastighetschef. 
 

Ekonomi 
Den totala kostnaden för ishallen på Hällevi idrottsplats och 
motionsanläggningen Hurtigtorpet uppgår till 3,3 miljoner kronor per år för 
Hällefors kommun. Av detta utgörs cirka 0,9 miljoner kronor ren drift, det 
vill säga kostnader för VA, el och värme.  
 
Under år 2018 har kommunen förhandlat om driftavtalen för att på så vis 
låta kommunen bekosta löpande driftkostnader för anläggningarna så som 
VA, el, vatten och värme och därmed spara tidigare driftbidragskostnader 
för moms. Detta har inneburit att kommunen har kunnat minska årliga 
driftkostnaderna med 269 tkr, som istället kan användas för åtgärder på 
anläggningarna. 
 
Folkhälsa 
Ur ett folkhälsoperspektiv bör en renodlad verksamhet till kommunens 
föreningar vara en positiv effekt. Föreningarna slipper lägga pengar, kraft 
och tid på att vara fastighetsförvaltare och arbetsgivare och istället ägna sig 
åt idrotten och tävlingsverksamheten. 
 
Miljö 
Den totala miljöaspekten bör gynnas när en förvaltning kan samordna de 
aspekter som rör fastigheterna. T.ex. gröna elavtal. 
 
Medborgarperspektiv 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Ge kommunförvaltingen i uppdrag att inleda förhandling med 

Idrottsalliansen Hurtigtorpet om ett eventuellt övertagande av 
fastigheterna i Hurtigtorpet. Återrapportera förhandlingarna till 
kommunsstyrelsen senast i februari månad 2019. 

 
- Vid ett eventuellt övertagande, teckna nya avtal för ekonomisk stöttning 

till föreningarnas idrottsverksamhetet vid Hurtigtorpet. 
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- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att inleda diskussioner med Hällefors 

Ishockeyklubb huruvida ett övertagande av förvaltningen av ishallen 
skulle kunna genomföras. Resultatet av diskussionerna ska återrapporteras 
till kommunstyrelsen senast januari 2019. 

 
- Samordna vaktmästerifunktionerna och delar av arbetsmarknadsenheten 

under fastighetsenheten och fastighetschef. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen utförligt. Kommunchef Tommy Henningsson, ekonomichef 
Jessica Jansson och fastighetschef Jessica Nilsson tillför. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om kommunen tidigare bekostat 
underhåll på byggnaderna, vilket besvaras av samhällsstrateg Mikael 
Pulkkinen och ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om möjligheterna att söka 
medel från allmänna arvsfonden om ägarförhållandet för fastigheterna 
förändras, vilket delvis besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Christina Johannson (M), 
Ritha Sörling (V) och Vivianne Pettersson (M) utan att yrka. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om beslutsförslag innebär att överta 
fastigheterna eller föra dialoger om ett eventuellt övertagande, vilket besvaras 
av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om återrapporter och mandatet innan 
återrapportering, vilket besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen, 
ekonomichef Jessica Jansson och ordförande Christina Johansson (M). 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls. 

 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Ge kommunförvaltingen i uppdrag att inleda förhandling med Idrottsalliansen 
Hurtigtorpet om ett eventuellt övertagande av fastigheterna i Hurtigtorpet. 
Återrapportera förhandlingarna till kommunsstyrelsen senast i februari månad 
2019. 
 
Vid ett eventuellt övertagande, teckna nya avtal för ekonomisk stöttning till 
föreningarnas idrottsverksamhetet vid Hurtigtorpet. 

 
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att inleda diskussioner med Hällefors 
Ishockeyklubb huruvida ett övertagande av förvaltningen av ishallen skulle 
kunna genomföras. Resultatet av diskussionerna ska återrapporteras till 
kommunstyrelsen senast januari 2019. 
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Samordna vaktmästerifunktionerna och delar av arbetsmarknadsenheten under 
fastighetsenheten och fastighetschef. 
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1 Inledning 

Kommunförvaltningen har sammanställt en rapport innehållande fakta på de 
två idrotts- och motionsanläggningar som kommunen inte äger och som 
kommunen betalar driftbidrag för. Det handlar om dels ishallen på Hällevi 
idrottsplats och dels Hurtigtorpets sanitetsanläggning.  
   
Det är ett stort ansvar för en förening att åta sig fastighetsförvaltning på ideell 
basis. Det finns en uppenbar risk att föreningen i brist på tid, engagemang och 
kompetens hamnar i ett felavhjälpande underhåll istället för ett förebyggande. 
Det senare är mer kostnadseffektivt och inkräktar mindre på föreningens 
lokaler eftersom arbete kan planeras in då det passar verksamheten. Många 
ideella föreningar har redan idag svårt att rekrytera personer som vill engagera 
sig och det riskerar att bli ännu färre om engagemanget är förknippat med ett 
stort och betungande ansvar för en anläggning.    
 
2 Driftkostnader 

Den totala kostnaden för ishallen på Hällevi idrottsplats och 
motionsanläggningen Hurtigtorpet uppgår till 3,3 miljoner kronor per år för 
Hällefors kommun. Av detta utgörs cirka 0,9 miljoner kronor ren drift, det vill 
säga kostnader för VA, el och värme.  
 
Under år 2018 har kommunen förhandlat om driftavtalen för att på så vis låta 
kommunen bekosta löpande driftkostnader för anläggningarna så som VA, el, 
vatten och värme och därmed spara tidigare driftbidragskostnader för moms. 
Utifrån avstämning med Skatteverket kan kommunen redovisa momsen för 
anläggningen som inte ägs delvis eller helt av kommunen så länge 
anläggningen är en kommunal angelägenhet. Detta har inneburit att 
kommunen har kunnat minska årliga driftkostnaderna med 269 tkr, som 
istället kan användas för åtgärder på anläggningarna. 

 
3 Ishall 

Från början hade kommunen en platta med ett isaggregat och sarg för 
ishockeyspel. År 1985-1986 byggde Hällefors ishockeyklubb en byggnad på 
plattan för att få en inomhushall för ishockeyspel. I byggnaden finns 
omklädningsrum, cafeteria, kontor och förvaringsutrymmen. Dessutom har 
Hällefors skytteförningen sin föreningsverksamhet på övervåningen.  
 
3.1 Ägande 
Kommunen och föreningen är överens om att plattan, kylrum, sarg och 
kylaggregat ägs och har anlagts av kommunen emedan ishallsbyggnaden 
uppförts av föreningen och att kommunen sålunda inte äger bestämma över 
denna. 
 
3.2 Status på byggnaden 
Enligt avtalet ska kommunen och föreningen årligen göra en avstämning av 
anläggningens skick samt en gemensam bedömning av framtida större 
investeringar och underhåll. Enligt den senaste avstämningen är anläggningen 
i acceptabelt skick men en långsiktig underhållsplan bör snarast tas fram och 
följas för att minimera större underhållskostnader.   
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3.3 Personal 
Föreningen hanterar många sysslor i anläggningen och föreningen har en 
bidraganställd som arbetar 100 procent under vinterhalvåret. 
ekonomiadministrationen sköts av föreningen. 
 
3.4 Driftavtal 
I avtalet med HIK framgår att upplåtelsen avser del av Hällevi idrottsplats 
med fastighetsbeteckning Klockarebäcken 10:1 i Hällefors kommun för 
ishockey och därmed förenlig verksamhet.  Upplåtelsen omfattar såväl mark 
som lokaler inom markerat område. Upplåtelsen avser hela året.  
 
Föreningens åtagande. Föreningen åtar sig: 
• Att så vårda och underhålla anläggningen att sundhet ordning och skick 

råder. Kommunen äger rätt att efter eget bestämmande inspektera och 
kontrollera att så sker. 

• Att svara för det dagliga fastighetsunderhållet, i vilket det ingår 
gräsklippning, snöröjning, halkbekämpning (inom en meter från ishallen), 
städning, målning och felavhjälpande åtgärder av både akut och 
förebyggande karaktär. Alla åtgärder som görs vid anläggningen ska 
präglas av ett energibesparande och miljötänk. Kommunen äger att efter 
eget bestämmande inspektera och kontrollera att så sker. 

• Svara för försäkring av fastighet och lösöre inom det område som 
omfattas av upplåtelsen. 

• att upplåta anläggningen till Hällefors skolor att utnyttjas vid 
idrottslektioner och vid idrottsdagar. 

• Att skaffa för verksamheten nödvändiga tillstånd. 
 

Kommunens åtagande. Kommunen åtar sig: 
• Att svara för försäkring av kylanläggning samt för brand och 

inbrottsskador av de hus som upplåts. Sådan försäkring omfattar inte 
lösöre. Kommunen påtar sig inga andra kostnader för anläggningens drift.  

• Kostnaderna för VA, avfallshantering, el, fjärrvärme och nätavgifter. 
• Att upprätta underhållsplan. 
• Att föra dialog med HIK gällande kostnader som kan uppkomma i det 

dagliga fastighetsunderhållet.  Dialogen förs av firmatecknare för HIK 
och Hällefors kommun. 

 
3.5 Ekonomi 
År 2014 genomförde kommunen en investering i ny platta, kylrör, sarg och 
bås till en investeringsutgift på 5,7 miljoner kronor. Under år 2017 anlade 
kommunen en helt ny kylanläggning till en investeringsutgift på 3,3 miljoner 
kronor. Totalt har kommunen 2018-08-31 ett redovisat bokfört värde i 
anläggningen på 7,7 miljoner kronor. 
 
Föreningens ekonomi vad gäller anläggningen är integrerad i föreningens 
bokföring, vilket gör det svårare att utskilja vad som är ekonomi för 
anläggningen respektive kärnverksamheten. För verksamhetsåret 2017 
redovisar föreningen ett positivt resultat på 47 947 kronor omfattande hela 
föreningens verksamhet och anläggning. Kommunen kan konstatera att 
föreningens egna kapital är 290 078 kronor vid årets slut 2017. Som tillgång 
har föreningen en ismaskin som är belånad till 366 665 kronor. Föreningen 
har en avsättning till reparationsfond som uppgår till 349 000 kronor, dessa 
pengar är öronmärkta i arvsfondsprojektet.   
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Kommunen erlägger till föreningen ett årligt driftbidrag om 600 000 kronor. 
Bidraget utbetalas utan anmodan med en tolftedel den första i varje månad. 
Bidraget uppräknas från och med 2018 med konsumentprisindex, varvid 
oktober 2016 skall vara bas. Återbetalning sker även på förbrukningar om det 
påvisas nedgång i förbrukning t ex vid energiåtgärder. Likaledes kan en 
oproportionerlig ökning i förbrukning att påverka driftbidraget negativt 
efterföljande år.  
 
Förvaltningen beräknar kommunens kostnader för år 2018 för ishallen till 
2 029 tkr enligt fördelningen nedan och motsvarar budgeten för år 2018: 
 
Driftbidrag enligt avtal 600 tkr 
Elkostnader 574 tkr 
Värmekostnader 70 tkr 
Vattenkostnader 57 tkr  
Avfallshantering 18 tkr 
Förbrukningskostnader 0 tkr 
Försäkringar  0 tkr 
Kapitalkostnader 710 tkr 
Summa kostnader  2 029 tkr 
 
4 Hurtigtorpets motionsanläggning och eljusspår 

Idrottsalliansen Hurtigtorpet består idag av Hällefors löparklubb och Hällefors 
skidklubb och bildades när sanitetsanläggningen byggdes år 1991. 
Anläggningen har en komplett skidstation med snökanonanläggning, en 
vallabod och skidlekplats, konferensdel för 100 deltagare och en sanitet med 
dusch och bastu. I anläggningen finns även en lokal för styrketräning. 
Hällefors kommun hyr idag ytor för förskoleverksamheten ”Smultronstället” 
av Alliansen.  
 
Till anläggningen hör Hökhöjdens naturreservat där det även finns många 
kilometer spår, varav 5 kilometer elbelyst. Även en fotbollsplan finns vid 
anläggningen. I en av byggnaderna har Frilufsfrämjandet lokaler för sin 
verksamhet. 
 
4.1 Ägande 
Sanitetsanläggningen, vallarbod och målstuga i Hurtigtorpet ägs av 
idrottsalliansen.  Hela anläggningen, inklusive sanitetsbyggnaden ligger på 
kommunal mark. Övriga byggnader ägs av Hällefors kommun. 
 
4.2 Status på byggnaden 
Enligt avtalet ska kommunen och föreningen årligen göra en avstämning av 
anläggningens skick samt en gemensam bedömning av framtida större 
investeringar och underhåll. Åtgärder av akutkaraktär, som ej kan anses ingå i 
driftbidraget, ska lösas i samförstånd mellan föreningen och kommunen. 
Enligt den senaste avstämningen är anläggningens skick ej acceptabelt i de 
våtutrymmen som finns i fastigheten. Åtgärder bör snarast ske för att 
förhindra större kostnader och skador på sikt. En underhållsplan bör tas fram 
för fastigheten. 
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4.3 Personal 
Alliansen har en heltidsanställd vaktmästare utan bidrag samt en offentligt 
skyddad anställning som finanserias av kommunen. Många sysslor som bl.a. 
upplåsning, låsning samt städ i sanitetsutrymmen, sker ideellt av klubbarnas 
medlemmar. Från och med hösten 2018 har ett nytt avtal slutits med alliansen 
som innebär att kommunen numera städar sina inhyrda verksamhetslokaler för 
förskolan, vilket gör att alliansens inte behöver städa dessa utrymmen. 
Idrottsalliansen anlitar bokföringsbyrå för ekonomiadministrationen.  
 
4.4 Driftavtal 
I avtalet med Idrottalliansen Hurtigtorpet framgår att upplåtelsen avser del av 
fastighet Hällefors 11:1>2, Hökhöjden. Upplåtelsen omfattar såväl mark som 
lokaler inom markerat område och avser hela året. 
 
Föreningens åtagande. Föreningen åtar sig: 
• Att så vårda och underhålla anläggningen att sundhet, ordning och skick 

råder.  
• Att svara för det dagliga fastighetsunderhållet, i vilket det ingår 

gräsklippning, snöröjning, halkbekämpning, städning, målning och 
felavhjälpande åtgärder av både akut och förebyggande karaktär. Alla 
åtgärder som görs vid anläggningen ska präglas av ett energibesparande 
och miljötänk. Kommunen äger att efter eget bestämmande inspektera 
och kontrollera att så sker. 

• Att svara för försäkring av lösöre inom det område som omfattas av 
upplåtelsen. 

• Att upplåta anläggningen Hällefors skolor och förskolor att nyttjas vid 
idrottslektioner och friluftsdagar i samma utsträckning som vid 
kontraktets ingång. Nyttjande utöver detta skall medföra extra ersättning 
till föreningen. 

• Att hålla hela anläggningen öppen alla årstider för både föreningar och 
allmänhet.  

• Att skaffa för verksamheten nödvändiga tillstånd. 
 

Kommunens åtagande. Kommunen åtar sig: 
• Att svara för försäkring för brand och inbrottsskador av de hus som 

upplåts. Sådan försäkring omfattar inte lösöre.  
• Att genomföra en besiktning av stolparna till el-ljusspåren samt att 

åtgärda eventuella anmärkningar.  
• Kostnaderna för VA, avfallshantering, el och nätavgifter. 
• Att föra dialog med Alliansen gällande kostnader som uppkommer i det 

dagliga fastighetsunderhållet.  Dialogen förs av firmatecknare för 
alliansen och Hällefors kommun. 

• Kalla till avstämning angående avtalet samt verksamheten. 
Avstämningarna ska ske två gånger per år. Lämpligtvis i mars-april samt 
augusti-september månad. 

 
4.5 Ekonomi 
Sanitetsbyggnaden byggdes av idrottsalliansen med full finansering av 
kommunen genom driftbidrag inklusive moms. Under år 2011 beslutade 
kommunen att skriva ner bokföra värdet på anläggningen. Kommunen har 
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2018-08-31 ett redovisat bokfört värde på 0,4 miljoner kronor avseende 
belysningen i motionsspåren.  
 
För verksamhetsåret 2017 redovisar idrottsalliansen ett negativt resultat på 
93 000 kronor. Kommunen kan konstatera att idrottsalliansens egna kapital är 
462 kronor vid årets slut 2017. Som tillgång har föreningen en maskinpark 
som uppgår till 195 tkr och inom balansen finns en långfristig skuld på  
50 000 kronor.  
 
Idrottsalliansen erhåller ett årligt driftbidrag om 300 000 kronor år 2018 för 
att upprätthålla anläggningens och motionsspårens funktion samt hålla 
anläggningen öppen för skola och allmänhet. Idrottsalliansen upplåter även 
lokal för den kommunala förskoleverksamheten. För detta erlägger 
kommunen en årlig hyra om 250 000 kronor.  
 
Kommunens beräknade totala kostnad för år 2018 gällande 
motionsanläggingen och dess spår är 791 tkr och fördelar sig enligt nedan och 
motsvarar budgeten för år 2018: 
  
Driftbidrag enligt avtal 300 tkr 
Elkostnader 177 tkr 
Vattenkostnader 30 tkr 
Försäkring 6 tkr 
Förskola 250 tkr 
Kapitalkostnader  28 tkr 
Summa kostnader 791 tkr 

 
5 Förslag på åtgärder 

Hällefors kommun ser att de föreningar som övertagit eller på annat vis 
förvaltar idrotts- och motionsanläggningar inte alltid har kunskapen eller de 
ekonomiska resurserna som krävs. Det gäller anläggningarna Hurtigtorpets 
idrotts- och motionsanläggning samt ishallen. Diskussioner med föreningarna 
bör inledas om ett eventuellt övertagande av förvaltning och drift av 
fastigheterna.  Det är även önskvärt för dem att de kan få ägna sig åt sin 
kärnverksamhet i stället för fastighetsförvaltning.  
 
Maskinparken vid Hurtigtorpet bör genomgå en översyn och inventering för 
att klargöra skick och status. Om maskinerna ingår i Hällefors kommuns 
förvaltning kan samordning ske med viss maskinutrustning från Hällevi 
idrottsplats. Detta kommer säkerställa driften av motionsanläggningarna då 
det ger redundans i maskinparken för Hällevi, ishallen och Hurtigtorpet. Ett 
nyttjanderättsavtal bör tecknas med intresseföreningarna som är aktiva vid 
Hurtigtorpet och ishallen för nyttjande av utrustningen för att föreningarna till 
fullo ska kunna utöva sin kärnverksamhet. 
 
Ett effektivare nyttjande av personella och ekonomiska resurser skulle kunna 
möjliggöras om kommunen tog över ägaransvaret för anläggningarna och dess 
drift och underhåll. Skötsel i form av öppethållande och städning skulle med 
fördel kunna ligga kvar hos föreningarna mot ett årligt skötselbidrag. 
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Ansvaret för anläggningarna Hurtigtorpet samt ishall skulle kunna införlivas i 
kommunens fastighetsenhet i likhet med kommunens övriga 
fastighetsbestånd. En fastighetsskötare skulle kunna anställas till 
fastighetsenheten för att komplettera befintlig organisation och för att sköta 
anläggningarna. Denne skulle även kunna fungera som arbetsledare för ett 
antal personer med extratjänster för en meningsfull sysselsättning för dessa 
personer. Det skulle dessutom kunna vara en lämplig placering för några 
ferieungdomar under sommarsäsongen. Förutom ett effektivare 
resursutnyttjande och en bredare kompetensbank skulle en sådan förändring 
även bidra till att minska sårbarheten för både fastighetsenhetens nuvarande 
organisation. 
 
Kommunförvaltningens förslår att förvaltningen får i uppdrag att i förhandla 
med de aktuella föreningarna om den framtida förvaltningen och driften av 
sanitetsanläggningen i Hurtigtorpet och ishallen på Hällevi idrottsplats, och 
att förvaltningen tecknar nya avtal för ekonomisk stöttning till föreningarnas 
idrottsverksamheter. Dessutom föreslår förvaltningen att 
vaktmästerifunktionerna och delar av arbetsmarknadsenheten samordnas 
under fastighetsenheten och fastighetschef.  
 
 
 
6 Bilagor 

Avtal med Hällefors Ishockeyklubb om upplåtelse av anläggning för motion 
och idrott, daterad 2018-01-01 
 
Hällefors Ishockeyklubbs verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 
för verksamhetsåret 2017 
 
Avtal med Idrottsalliansen Hurtigtorpet om upplåtelse av anläggning för 
motion och idrott, daterad 2018-01-01 
 
Statusbesiktning Hurtigtorpet, Servicebyggnad Mogrensvägen 3, besiktning 
utförd 2017-08-30 av Gad Regius, ÅF 
 
Statusbesiktning ishall, idrottsvägen, besiktning utförd 2017-08-30 av Gad 
Regius, ÅF 
 
Idrottsalliansen Hurtigtorpets verksamhetsberättelse och ekonomisk 
redovisning för verksamhetsåret 2017 
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  2017-09-04 

 

Statusbesiktning  

Ishall, Hällevi IP 

Idrottsvägen 5 

 

Besiktning utförd 2017-08-30 av Gad Regius, ÅF 

 

Närvarande: 

Miakel Pulkkinen, Hällefors kommun 

Gad Regius, ÅF 
  

Besiktningens bakgrund och omfattning 

Allmänt 

Besiktningen är beställd av Hällefors kommun för att fastställa byggnadens skick och få detta 

dokumenterat för ev. kommande underhållsåtgärder inom den närmaste 5år perioden. Besiktningen 

omfattar byggnaden utvändigt samt invändigt i dess helhet. Besiktningen har endast utförts okulärt 

på de delar som varit åtkomliga utan åverkan. 

 

Historik och teknisk data 

Byggnaden (ca 3000 m2) är uppförd 1985 och vilken innefattar isrink med läktare, omklädningsrum 

med wc och duschar, cafeteria, teknikutrymmen samt div. föreningslokaler med tillhörande 

förrådsutrymmen. På gavel finns ett ismaskingarage uppfört. I dagsläget pågår även en tillbyggnad på 

samma gavel vilket ska inrymma nya omklädningsrum. Kylanläggning inrymmes i separat byggnad 

intill ishallen vilken för övrigt är omnämnd i ett Statusbesiktningsprotokoll gällande HälleviIP 

Omklädningsbyggnad daterad 2017-04-24 denna anläggning är utbytt och håller i dagsläget på att 

trimmas in. 

 

Sammanfattningsvis 

Byggnaden har behov av renoverings åtgärder gällande ytskikt samt installationer vilka omnämns i 

detta utlåtande. Bärande  konstruktioners skick har delvis ej kunnat fastställas vid besiktningstillfället 

då flera av byggnadsdelarna är inbyggda. Kostnader för underhållsåtgärder är mycket grovt 

uppskattade. 
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Dokumentet är uppdelat i följande delar 

1. MARK  

2. GRUND 

3. FASAD 

4. FÖNSTER, DÖRRAR SAMT TRAPPA 

5. TAK  

6. INVÄNDIGT 

7. INSTALLATIONER 

8. SAMMANFATTNING ÅTGÄRDER (KALKYL & BESKRIVANDE TEXT) 

 

 

 

 

 

1. MARK 
 
Markytan runt byggnaden har dåligt med fall från huset. På ena kortsidan mot omklädningsbyggnaden finns 
ojämnheter samt sprickbildningar i asfaltsytan vilken har lappats och lagats vid flertal tillfällen (se bild 1). På 
baksidan av byggnaden växer vegetation tätt inpå fasaden, bitvis ligger även marken för högt och ligger an 
mot byggnaden (bild 2 & 3). Vid några stuprörs mynningar på baksidan finns ingen avledning från 
takavvattningen, marken har urlakats med hålbildningar som följd. 
 
 

Bild 1  Bild 2 

  
  

http://www.afconsult.com/
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Bild 3 Bild 4 

  
 
 
 

 

2. GRUND 
 
Grunden består av flertal betongplattor på mark, uppdelad i 4 st delar, isrink, föreningslokaler, 
ismaskingarage samt pågående tillbyggnad  innehållande omklädningsdel. 
 
Betong platta: 
Missfärgningar på några ställen från fasaden, någon enstaka mindre öppna fogar där de olika 
betongplattorna går ihop samt någon enstaka sprickbildning. 
 
Bild 1   
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3. FASAD 
 
Väggar består av ett träregelverk med isolerings skivor där ytterväggarna utvändigt är beklädda med 
lackerad korrugerad plåt. 
 

Korrugerad plåt: Plåtbeklädnaden är överlag i gott skick med undantag från påkörningsskador 
främst på ena gavel som vetter mot omklädningsbyggnaden. Dessa skador består främst av att 
plåten är veckad och inbuktad men på en par ställen finns det även hål i plåten vilket gjort att 
isolering samt träregelverk på dessa ställen troligen fått fuktskador. På baksida byggnad finns flera 
områden som blivit utsatt för skadegörelse i form av klotter. På baksidan av byggnaden ligger även 
plåten an mot mark på några ställen och har delvis vegetation som växer mot fasaden vilket 
orsakar missfärgningar på plåten 
 
Plåtdetaljer: På hörnbeslag, vindskivor osv. har färgen släppt (se bild 1 & 4). 
 
Övrigt: På något ställe finns det kanalisation/tomrör på fasad som inte används  samt att det sitter 
kvar infästningsklammer utan funktion (bild 2). På framsida av byggnaden hänger kablage löst 
upptill på byggnaden. 
 
 
Bild 1  

 
 
Bild 2 
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Bild 3 Bild 4 

  
  
Bild 5 Bild 6 

  
 
Bild 7 

 
Bild 8 
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Bild 9 

 

 

 
 
 
4. FÖNSTER, DÖRRAR SAMT TRAPPA 
 
Fönster: Lackerade träfönster i gott skick, fönsterbleck samt fönstersmygar har färgsläpp. 
 
Dörrar: Målade ståldörrar har enstaka rostangrepp på dörrblad främst nertill. Målad yta är blekt 
och matt till kulör, enstaka skador samt färgsläpp och märken efter tejp osv. 
 
Entrédörr: Skador på metallprofiler. 
 
Portar: Målade vikbara stålportar har enstaka rostangrepp på dörrbladen främst nertill. Målad yta 
är blekt och matt till kulör med kraftigt färgsläpp, enstaka skador. 
 
Trappa: Infästning i fasad lös (se bild 8). Komp ledstänger och fotbrädor i trä vilka börjar bli 
murkna, fotbrädor saknas på något ställe. Räcken i stål har färgsläpp samt rostangrepp på flera 
ställe och är böjt/skadat i början av trappan. 
 
Bild 1 Bild 2 
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Bild 3  

 
Bild 4 

  
 

Bild 5 Bild 6 

  
 
Bild 7 

 
Bild 8 

  
 

http://www.afconsult.com/


                                                                                                                                                           8 
 

Postadress: Telefon: Fax: E-post: 
Nikolaigatan 3 010-505 00 00  gad.regius@afconsult.com 
702 10 Örebro   www.afconsult.com 

   
 

5. TAK 
Yttertaket har ej varit åtkomligt, besiktning har därigenom skett nerifrån mark.  
 
Yttertak: Takkonstruktion består av en isolerad fackverkskonstruktion av trä vilken delvis är synlig 
invändigt. Takbeläggningen består av en yttakpapp, skick har ej kunnat faställas pga. åtkomst. 
 
Tillbyggnad: Nyare lackerad korrugerad plåt. 
 
Takhuvar: Målad plåt vilka delvis flagnar. 
 
Takavvattning: Stuprör samt hängrännor har färgsläpp och är nedsmutsat allmänt. 
 
Takfot: Plåt i gott skick. 
 
Taktsäkerhet: Snörasskydd samt nockräcken i galvaniserat stål. 
 
 
Bild 1 

 

 
 
Bild 2 
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6. INVÄNDIGT 
 
Ytskick äldre generellt i samtliga utrymmen. 
Delar av allmänna omklädningsrum under pågående renovering (slipning/lackning av 
omklädningsbänkar m.m) 
 
Tak: Skrap/islagsmärken, hål lokalt efter tidigare infästningar. 
 
Vägg: Skrap/islagsmärken, hål lokalt efter tidigare infästningar. I några förråds utrymmen finns 
islagsskador i väggbeklädnader. Ej avskärmade elkablar i föreningslokal (se bild Föreningslokal 6) 
 
Golv: Vissa utrymmen har äldre plast/linoleum mattor med kraftigt slitage. Klinker beklädda ytor i 
duschar har flera ställen med missfärgningar i fogar, några ställen med början till svartmögel syns 
också. I ismaskingarage flagnar färgen på golvet. 
 
Inredning: Pentryn/kök äldre, wc äldre skick, övrig inredning äldre överlag. 
 
Övrigt: I föreningslokalen för luftgevärsskytte finns skador efter verksamhet i form av hål/märken 
(bild 5 & 7 Föreningslokal). 
Tvättstuga påvisar fuktanslag på golv, tätskikt/matta saknas. 
 
Golvränna vid isrink fyller ingen funktion vid avisning då vatten inte kan passera mellan rinksidor 
och golv (bild Isrink6). 
 
Ojämn fog mellan övergång ismaskingarage och isbelagdyta, oklart kring funktionen om den ska 
vara tät utformad och att vattnet egentligen ska passera ner mot golvbrunn i ismaskingarage eller 
om funktionen är avsedd som golvränna? Funktion bör kontrolleras så att ev. underminering och 
fukt under plattan undviks. 
 
Föreningslokal 1 (Luftgevärskytte) 

 
Föreningslokal 2 (Luftgevärskytte) 
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Föreningslokal 3 (Luftgevärskytte) Föreningslokal 4 (Luftgevärskytte) 

  
 
Föreningslokal 5 (Luftgevärskytte)  

 
Föreningslokal 6 (Luftgevärskytte) 

  
 
Föreningslokal 7 (Luftgevärskytte) 
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Entré 1  

 
 
Vaktmästeri 1 

 
Vaktmästeri 2 
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WC 1 WC 2 

  
 
WC 3 

 
WC 4 
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WC 5 WC 6 

  
 
Domarrum 1 

 
Omklädningsrum damer 
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Tvättstuga 1 Tvättstuga 2 

  
 
Cafeteria 1 
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Cafeteria 2 Cafeteria 3 

  
 
Korridor 1 

 
Korridor 2 

  
 
Allmänna omklädningsrum 1 

 
Allmänna omklädningsrum 2 
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Allmänna omklädningsrum 3 Ga Allmänna omklädningsrum 4 

  
 
Läktare 1 

 
Läktare 2 

  
 
Isrink 1 

 
Isrink 2 
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Isrink 3 Isrink 4 

  
 
Isrink 5 

 
Isrink 6 

  
 
Isrink 7 

 
Isrink 8 

  
  

http://www.afconsult.com/


                                                                                                                                                           18 
 

Postadress: Telefon: Fax: E-post: 
Nikolaigatan 3 010-505 00 00  gad.regius@afconsult.com 
702 10 Örebro   www.afconsult.com 

   
 

Ismaskingarage 1 Ismaskingarage 2 

  
 
Ismaskingarage 3 

 
Klubblokal 1 
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Klubblokal 2 Klubblokal 3 

  
 
Klubblokal 4 

 
Klubblokal 5 
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7. INSTALLATIONER 

 
Mekanisk fläktutrustning (separat från och tilluft) med ett äldre aggregat placerat i fläktrum på övre 
våningsplan. Återkommande service så som filterbyte utförs regelbundet av driftpersonal i egenregi. Vid 
isrinken finns ett nyinstallerat ventilationsaggregat. Vid besiktningstillfället var kvalitén på luften undermålig 
på wc/dusch samt i omklädningsrum pga. ventilationen delvis var avstängd ur energisynpunkt. 
 
El centraler i gott skick.  
 
Värmecentralen i gott skick med flera nyinstallerade enheter, i utrymmen är radiatorer kombinerat med 
takhängda konvektorer installerade. 
 
Maskinrum (separat byggnad) för kyla till ishall under installation/intrimning med utbytt utrustning. 
 
Golvbrunnar av äldre typ vilka delvis är angripna av rost och inte rengjorda under senare tid. 
 
Duschblandare och armaturer samt porslin av äldre skick men i funktion. 
 
El armaturer av äldre generellt. Enstaka armaturer utbytta. 
 
 
 

 
Värmecentral 

 
Omklädningsrum 
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Fläktaggregat (Isrink) 

 

 

 
Fläktrum 1 

 
Fläktrum 2 

  
 
 
8.  
Rek. kontroller/provtagningar: 

 För att säkerställa omfattning av ev. förekommande fukt i väggar där fasaden är skadad bör 
fuktmätning samt utförligare kontroll göras. 

 Kontroll för att säkerställa skick på yttertaket av papp. 

 Provtagning av missfärgningar av isolering tak invändigt i hallen om ev. förekomst av svartmögel. 
 
KALKYL ÅTGÄRDER: 
 

Litt. Beskrivning Kostnad  

1 Mark  50 000 

2 Grund 10 000 

3 Fasad 80.000 

4 Fönster och dörrar 50 000 

5 Tak (ca 2950 m2) 0 

6 Invändigt ca 750m2 750 000 

7 Installationer 100 000 

 Total kostnad ink. 10% påslag 1 144 000 
Kostnader i ex. moms är sammansatt från kalkylprogrammet Calcnet samt från egen personlig bedömning och 
erfarenhet. 
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BESKRIVANDE UNDERHÅLLSÅTGÄRDER: 
 
1. MARK 
Ytor intill byggnaden skrapas av och sänks så att frånfall från byggnaden i möjligaste mån skapas. Ev 
komp. av avledningsrör/dränering från utkast. 
 
1. GRUND 
Ev. utslag samt sprickor tätas för att undvika yttligare frostsprängningar. 
 
2. FASAD 
Rengöring fasad på baksida (klottersanering) Plåtinklädnad i form av hörnplåtar m.m målningskomp där 
färgen flagnat. Komp. av skadad fasadplåt samt ev. komp. av stomm-konstruktion på ena gavelsidan. 
 
3. FÖNSTER OCH DÖRRAR 
Fönster ingen åtgärd, nyligen behandlade. 
Dörrar samt vik-port ses över och målnings behandlas. Vid ev. större skador byts till bättre energisparande 
modeller. Utvändig trapp ses över och komp. 
 
4. TAK 
Kontroll av takpapp nödvändig för att avgöra skick. Ca 2950m2 takyta x 650kr/m2 för omläggning av 
takpapp. 
 
5. INVÄNDIGT 
Enklare ytskikts renovering på omklädningsrum samt lokaler, förråd samt isrink ingen åtgärd. 
 
6. INSTALLATIONER 
Äldre installationer bör ses över alt. byts. 
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Miakel Pulkkinen, Hällefors kommun 

Rolf Berglund, Ordf. verksamhet 

Gad Regius, ÅF 

  

Besiktningens bakgrund och omfattning 

Allmänt 

Besiktningen är beställd av Hällefors kommun för att fastställa byggnadens skick och få detta 

dokumenterat för ev. kommande underhållsåtgärder inom den närmaste 5år perioden. Besiktningen 

omfattar byggnaden utvändigt samt invändigt i dess helhet. Besiktningen har endast utförts okulärt 

på de delar som varit åtkomliga utan åverkan. 

 

Historik och teknisk data 

Byggnaden (ca 525m2) är uppförd 1991 och inrymmer dagisverksamhet samt omklädningsrum med 

tillhörande duschar samt träningsutrymmen vilka utnyttjas av föreningsverksamhet till dessa finns 

teknikutrymmen samt förråd.  

 

Sammanfattningsvis 

Byggnaden har behov av renoverings åtgärder gällande ytskikt samt installationer vilka omnämns i 

detta utlåtande. Bärande konstruktioners skick har ej kunnat fastställas vid besiktningstillfället då 

åtkomst till vindsutrymmen samt övriga byggnadsdelar ej varit tillgängligt. Kostnader för 

underhållsåtgärder åtgärder är mycket grovt uppskattade 

 

Dokumentet är uppdelat i följande delar 

1. MARK  

2. GRUND 

3. FASAD 

4. FÖNSTER & DÖRRAR  



                                                                                                                                                           2 
 

Postadress: Telefon: Fax: E-post: 
Nikolaigatan 3 010-505 00 00  gad.regius@afconsult.com 
702 10 Örebro   www.afconsult.com 

   
 

5. TAK  

6. INVÄNDIGT 

7. INSTALLATIONER 

8. SAMMANFATTNING ÅTGÄRDER (KALKYL & BESKRIVANDE TEXT) 

 

 

1. MARK 
 
På baksida av byggnad finns sättningsskador i form ojämnheter samt sprickbildningar i asfaltsytan. Vid några 
ställen där ramper är anlagda mot dörrar är avståndet mellan asfalt och fasad nästa obefintlig. Mitt på 
byggnadens baksida är anslutningen mellan stuprör och uppstickande markrör bristfällig vilket resulterat i 
sättningar på kringliggande asfalt samt skador på fasad. På gavel mot uteplats finns växtlighet mellan 
stenbeläggning samt att plattbeläggning mot byggnad har bakfall. Markrör saknar täcklock (se bild 5) 
 
 
 

Bild 1  Bild 2 

  
 
Bild 3 

 
Bild 4 
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Bild 5 Bild 5 

  
 
 
2. GRUND 
 
Grunden är utförd som platta på mark, med prefabricerade kantbalkar och gjuten betongplatta. 
 
Kantbalk: 
Enstaka skador där betongytskikt är sprucket och fallit bort vilket gjort att cellplastisolering är 
synlig. Flertalet mindre sprickbildningar och håligheter samt stänk av fasadfärg. I övrigt i gott skick. 
 
 
Bild 1  

 
Bild 2 
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3. FASAD 
 
Väggar består av ett träregelverk med isolerings skivor där ytterväggarna utvändigt är beklädda med en 
färgad träpanel. 
 

Träpanel: Framsida av byggnaden har nyligen avfärgats (se bild 1&2). På ena gaveln av byggnaden 
syns viss påväxt i form av svartfläckiga ytor vilket även förekommer på byggnadens baksida. 
Färgflagning i mindre mängd generellt. Där sopkärl är placerade syns vissa skador i färgskikt och i 
träpanel. På gavel mot uteplats är panelen i gavelspetsen något spröd och i behov av avfärgning 
ev. utbyte av träpanel (bild 6).  
 
Foderpanel: Påväxt på vindskivors övre del på gavel mot uteplats (bild 7). Färgavskav på foder 
generellt, se exempel på bild 8. 
 
Övrigt: Panel nedsmutsad vid ”skorengörare” (se bild 9).  
 
 
Bild 1  

 
 
Bild 2 

  
 
Bild 3 

 
Bild 4 
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Bild 5 Bild 6 

  
 
Bild 7 

 
Bild 8 

  
 
Bild 9 
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4. FÖNSTER & DÖRRAR  
 
Fönster: Målade träfönster (3 glas iso.) i gott skick, mindre färgsläpp på fönsterbågar och karmar 
(se bild 2). Färgsläpp på fönsterbleck förekommer. 
 
Dörrar: Aluminium beklädda dörrar till omklädningsrum i gott skick. Målade ståldörrar har enstaka 
rostangrepp på dörrblad. Målad yta är blekt och matt till kulör, några ställen med färgsläpp. 
 
Entrédörr: Till dagis i gott skick. 
 
Övrigt: Informationstavla på byggnadens framsida har ett trasig glas (se bild 5). Bleck under 
glaspartier vid uteplats har färgsläpp. Markiser vid uteplats har någon form av påväxt bitvis. 
 
 
 
 
Bild 1 Bild 2 
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Bild 3 Bild 4 

  
 
Bild 5  
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5. TAK 
 
Yttertaket har ej varit åtkomligt, besiktning har därigenom skett nerifrån mark. Vindsutrymme ej 
besiktigat då åtkomst via taklucka på ena gavelsidan varit låst. 
 
Yttertak: Takkonstruktion består av takstolar av trä med skick oklart. Betong pannor äldre med 
viss påväxt samt smuts men för övrigt i gott skick. Skick oklart gällande underlagspapp och bärläkt. 
 
Takhuvar: Målad plåt vilka är matta och blekta till kulör på något ställe flagnar färgen. 
 
Takavvattning: Stuprör samt hängrännor något nedsmutsade men i gott skick. På ett stuprör vid 
hörn sida mot uteplats är ett stuprörsfäste skadat (bild 2). Utkast/sammankoppling på stuprör mitt 
på byggnadens baksida bristfällig. 
 
Takfot: Målad träpanel i gott skick. 
 
Taktsäkerhet: Snörasskydd galvaniserat lokalt uppsatt ovan dörrar. Nockräcken saknas. 
 
Övrigt: På takpanelen för vattenslingor har några glas halkat ner. Plåtbeklädnad flagnar (se bild 1 
nedan). Vindskivsplåtar flagnar delvis (se bild 5) 
 
 
Bild 1 

 
Bild 2 
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Bild 3 

 
 
Bild 4 

  
 
Bild 5 
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6. INVÄNDIGT 
 
Ytskick äldre generellt i samtliga utrymmen. 
Föreningens duschar i omklädningsrum för herrar och damer separerade från övriga utrymmen 
gemensam text nedan. 
 
Duschar (omklädningsrum) herrar 
Tak: Kraftiga fuktskador i duschutrymmen med påväxt av svartmögel, sprickbildningar på flera 
ställen samt att färg flagnar på flera ställen.  
 
Väggar: Flera kakelplattor spräckta och trasiga. 
 
Golv: Sprickbildningar på flera ställen, bakfall mot golvbrunnar på duschdelen samt stående vatten 
på golvet under handfaten (se bild 9) 
 
Övrigt: Allmänt dålig luftcirkulation samt unken doft. Ventilationsdon rostiga, träpanel och 
golvtrall i bastu kraftigt missfärgad. 
 
Duschar (omklädningsrum)  damer 
Tak: Enstaka missfärgningar i duschutrymmen, sprickbildning på något ställe, enstaka områden där 
färgsläpp förekommer. 
 
Väggar: Någon kakelplatta trasig. 
 
Golv: Några enstaka sprickor förekommer, stående vatten på golvet under handfat (bild 4) 
 
Övrigt: Bastudörr missfärgad nertill på utsida, insida sprickor nertill. Träpanel och golvtrall i bastu 
missfärgad. På wc i duschdelen finns sprickor i  mjukfogen vid takvinkel. 
 
 
Övriga utrymmen i byggnaden 
Tak: Skrap/islagsmärken, hål lokalt efter tidigare infästningar. I kök samt leksal är några 
undertaksplattor trasiga samt glipar/halkat ned. 
 
Vägg: Skrap/islagsmärken, hål lokalt efter tidigare infästningar. I några förråds utrymmen finns 
islagsskador i väggbeklädnader. 
 
Golv: Vaktmästeri har äldre mattor med slitage. Klinker beklädda ytor samt övriga mattor i dagis 
delen i gott skick. 
 
Inredning: Pentry och kök äldre men i gott skick, wc äldre skick, övrig inredning äldre överlag. 
 
Övrigt: I dagispersonalens wc finns spår efter fukt nertill på dörrkarm, omfattning oklar. 
 
 
 
  

http://www.afconsult.com/


                                                                                                                                                           11 
 

Postadress: Telefon: Fax: E-post: 
Nikolaigatan 3 010-505 00 00  gad.regius@afconsult.com 
702 10 Örebro   www.afconsult.com 

   
 

 
Återvinningsrum 

 
Tvättstuga 1 

  
 
Tvättstuga 2 

 
Omlädningsdel herrer 1 

  
 
Omlädningsdel herrer 2 

 
Omlädningsdel herrer 3 
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Omlädningsdel herrer 4 Omlädningsdel herrer 5 

  
 
Omlädningsdel herrer 6 

 
Omlädningsdel herrer 7 

  
 
Omlädningsdel herrer 8 

 
Omlädningsdel herrer 9 
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Omlädningsdel herrer 16 Omlädningsdel herrer 17 

  
 
Omlädningsdel damer 1 

 
Omlädningsdel damer 2 

  
 
Omlädningsdel damer 3 

 
Omlädningsdel damer 4 
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Omlädningsdel damer 5 Omlädningsdel damer 6 

  
 
Omlädningsdel damer 7 

 
Omlädningsdel damer 8 

  
 
Omlädningsdel damer 9 

 
Omlädningsdel damer 10 
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Gym 2 Gym 3 

  
Gym 4  

 
 
Spinninghall 

 
Dagisverksamhet 
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7. INSTALLATIONER 
 
Mekanisk till och från luft, ventilations aggregat placerat i fläktrum, duschar (herrar samt damer) i 
omklädningsrum har separata frånluftsaggregat. Filterbyte utförts regelbundet. Inredning (stolar osv.) bör ej 
vara placerade i teknikutrymmen. 
 
El centraler i gott skick.  
 
Värmecentralen i gott skick med bergvärme från 2008, tätskikt eller tråg under vattentankar saknas, 
golvbrunn finns dock.  
 
Golvbrunnars skick oklart. 
 
Duschblandare och armaturer samt porslin i funktion. 
 
El armaturer av äldre generellt. Någon armatur utbytt. 
 
 

 
Fläktrum 1 

 
Fläktrum 2 

  
 
Fläktrum 3 
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8.  
Rek. kontroller/provtagningar: 

 Provtagning av påväxt i tak i duschutrymme omklädningsrum herrar om ev. förekomst av 
svartmögel. 

 Kontroll på vindsutrymme bör utföras för att säkerställa att inga fuktskador uppkommit delvis 
från duschutrymmen samt från yttertak. 

 
KALKYL ÅTGÄRDER: 
 

Litt. Beskrivning Kostnad  

1 Mark  65 000 

2 Grund 10 000 

3 Fasad  45 000 

4 Fönster och dörrar   25 000 

5 Tak (ca 500 m2) OMLÄGGNING TAK EXL.    10 000 

6 Invändigt ca 300 m2 (500tsk duschar x 2) 720 000 

7 Installationer 50 000 

 Total kostnad ink. 10% påslag 1 017 500 
Kostnader i ex. moms är sammansatt från kalkylprogrammet Calcnet samt från egen personlig bedömning och 
erfarenhet. 

 
BESKRIVANDE UNDERHÅLLSÅTGÄRDER: 
 
1. MARK 
Ytor intill byggnaden asfalteras om där sättningar uppstått, viss justering av underlag kan behövas. 
Växtlighet mellan plattbeläggning avlägsnas, plattbeläggning invid byggnad där bakfall uppstått justeras. 
Täcklock komp. på markrör. 
 
1. GRUND 
Utslag samt sprickor tätas för att undvika yttligare frostsprängningar. 
 
2. FASAD 
Målningsbehandling utförs på baksida samt gavlar. Någon form av avbärare monteras på fasad för att 
skydda fasad vid tömning av sopkärl. 
 
3. FÖNSTER OCH DÖRRAR 
Fönster samt dörrar målas och ses över och justeras vid behov, bleck osv. målas. 
Glas i info. skåp byts. Markiser rengörs alt. byts ut. 
 
4. TAK 
Glas på solanläggning justeras, plåtdetaljer rengörs/skarpas och målas. Anslutning av stuprör på baksida 
byggnad ses över. 
 
5. INVÄNDIGT 
Duschar i omklädningsrum herrar åtgärdas alt. även damers för att få likvärdig standard, enklare ytskikts 
renovering utförs i övriga delar fråntaget vissa delar i dagverksamhet där nyligen åtgärder utförts. 
  
6. INSTALLATIONER 
Äldre installationer bör ses över alt. byts. Lösning för luftväxling i duschar ses över och åtgärdas. 
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Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat, dnr KS 
18/00206 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Advokatfirman Lindahl KB, inkommen 2018-08-29 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har erhållit en skrivelse från Advokatfirman Lindahl 
KB som fått i uppdrag av Kommuninvest att biträda dem vad gäller processen 
med att förnya medlemskommunernas borgensförbindelse, regressavtal och 
avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 
avseende derivat.   
 

Ekonomi 
Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”). Föreningens 
upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). För 
att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på 
lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för 
medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad 
borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld 
för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har 
tecknat borgensförbindelse. Hällefors kommun utfärdade sin 
borgensförbindelse den 7 maj 1993 och har bekräftat densamma genom 
beslut av kommunfullmäktige den 10 november 2009. 
 
Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. 
Vid Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras 
borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid 
företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests 
upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot 
långivarna.  
 



2(3) 

 

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då 
åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats 
genom beslut av kommunfullmäktige. Giltighetstiden för Hällefors 
kommuns borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut. Med 
hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i 
Föreningen och den betydelse borgensförbindelserna har för 
Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Hällefors 
kommun innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett 
beslut i kommunfullmäktige, på det sätt som anges nedan, som bekräftar att 
borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en 
separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har 
borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod. 
 
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat 
regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 
derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för 
medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests 
verksamhet. Hällefors kommun undertecknade Regressavtalet den 
28 juni 2011 och Garantiavtalet den 28 juni 2011. Även dessa avtal riskerar 
att bli ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i 
enlighet med vad som ovan angivits för borgensförbindelsen. 
 
För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett 
gemensamt förfarande för samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och 
Garantiavtalet således ska bekräftas i samband med borgensförbindelsen. 
På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som omfattar såväl 
borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”). 
 
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 
 
- Att Hällefors kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 7 

maj 1993 (”Borgensförbindelsen”), vari Hällefors kommun åtagit sig 
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Hällefors kommun genom att företa samtliga 
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och 
blivande borgenärer. 
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- Att Hällefors kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Hällefors 
kommun den 28 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 
 

- Att Hällefors kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Hällefors 
kommun den 28 juni 2011, vari Hällefors kommuns ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt 
gäller. 
 

- Att utse kommunstyrelsens ordförande och kommunchef Tommy 
Heningsson att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med 
anledning av detta beslut. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Ordförande Christina Johansson (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 Hällefors kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 7 maj 
1993 (”Borgensförbindelsen”), vari Hällefors kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger 
företräda Hällefors kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i 
förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. 

 
Att Hällefors kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Hällefors 
kommun den 28 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests 
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa 
anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

 
Att Hällefors kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Hällefors 
kommun den 28 juni 2011, vari Hällefors kommuns ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

 
Att utse kommunstyrelsens ordförande och kommunchef Tommy Heningsson 
att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta 
beslut. 
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Taxor och avgifter Äldre- och funktionshinderomsorg 
2019, dnr KS 18/00254 

 
Beslutsunderlag 
Taxan baseras på regeringens proposition 2000/01:149 tagen av riksdagen den 
14 november 2001. Lagrummen som taxan baseras på är Socialtjänstlagen 
(2001:453) och Hälso-och sjukvårdslagen (1982:763). 
 
Ärendet 
Förvaltningen justerar årligen taxan/avgifterna inom Äldre- och 
funktionshinderomsorg, enligt Meddelandebladet som skickas ut av 
Socialstyrelsen under mitten av december månad.  Avgifterna regleras i 
Socialtjänstlagen och baseras på prisbasbeloppet som fastställs av regeringen 
och justeras varje år. 

 
Ekonomi 
Flera av de belopp som används för att beräkna avgifter inom äldre- och 
funktionshinder-omsorgen är enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL 
knutna till prisbasbeloppet. 

 
För att kunna göra den årliga höjningen/sänkningen direkt vid årsskiftet 
föreslår kommunförvaltningen att beslut tas att förvaltningen får fastställa 
justeringen efter prisbasbeloppet utan att behöva ange prisbasbeloppet för 
det kommande året. 

 
Förvaltningen kan efter justeringen återkomma med ett 
informationsunderlag hur utfallet på justeringen blev för året. 
 
Kostnaden för den enskilde brukaren/kunden beror alldeles på hur utfallet 
för året blir. Kan innebära en höjning, men kan också innebära en sänkning 
av den enskildes kostnader.  
 
Folkhälsa 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
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Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
 
Samverkan 
Information och samverkan har skett. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 

 
- Justera taxan/avgifter inom Äldre- och funktionshindersomsorg enligt 

prisbasbeloppet 2019 
 
- Uppdra åt kommunförvaltningen att efter genomförd justering återkomma 

med information om hur utfallet blev. 
 

--- 
 
Under omsorgsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid 
Holmgren. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer en fråga om prisbasbeloppet vilket 
besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer en fråga om datum för beslut vilket besvaras av 
ordförande Christina Johansson (M) och socialchef Ingrid Holmgren. 

 
--- 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag, vilket bifalls.  

 
Omsorgsutskottet förslår kommunstyrelsen besluta att: 
 
- Justera taxan/avgifter inom Äldre- och funktionshindersomsorg enligt 

prisbasbeloppet 2019 
 
- Uppdra åt kommunförvaltningen att efter genomförd justering återkomma 

med information om hur utfallet blev. 
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Beslut om delegation avseende ansvarig anmälare och 
utredare gällande vårdskada, dnr KS 18/00249 
 
Beslutsunderlag 
HSLF-FS 2017:40 vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete, HSLF-
FS 2017:41 anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra 
en allvarlig vårdskada (lex Maria) till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) 
 
Ärendet 
Varje vårdgivare ska utse en ansvarig person som anmäler allvarlig vårdskada till 
IVO. Anmälan och utredning enligt lex Maria görs av Medicinskt ansvarig (MA) 
på delegation från Kommunstyrelsen, då allvarig vårdskada/ risk för allvarlig 
vårdskada har inträffat.  

Med vårdskada avses enligt 1 kap. 5 § patientsäkerhetslagen 
(2010:659) lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt 
dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits 
vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. 

Med allvarlig vårdskada avses enligt samma bestämmelse vårdskada 
som 
1. är bestående och inte ringa, eller 
2. har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit. 

Varje enhetschef är ansvarig för att hantera alla inkomna avvikelser eller klagomål 
och synpunkter och göra en riskbedömning med tillhörande händelseanalys utifrån 
processbeskrivning i verksamhetssystemet.  
MA följer händelseanalysen, gör bedömning om ytterligare 
utredning behövs, tar beslut om anmälan samt ansvarar för att anmälan görs. 
 
MA ansvarar också för att ärendet diarieförs i ärendesystemet och att socialchef är 
informerad om lex Maria rapport inkommer och om en anmälan görs. Vidare 
ansvarar MA för att återkoppla beslut från IVO till kommunstyrelsen, socialchef 
samt patient eller dennes närstående. 
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Ekonomi 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 

Folkhälsa 
Att arbeta systematiskt med patientsäkerhetsarbete främjar folkhälsan. 
 

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

Medborgarperspektiv 
Avvikelsehantering är en del i det löpande kvalitetsarbetet, 
riskbedömningar görs systematiskt vilket är positivt utifrån ett 
medborgarperspektiv.  
 

Samverkan 
Information och samverkan har skett innan beslut i KS. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Att på delegation från kommunstyrelsen utses medicinskt ansvarig till att: 

anmäla och utreda samt att rapportera händelser som har medfört eller 
hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria) till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) 

 
--- 

 
Under omsorgsutskottets behandling av ärendet föredrar medicinskt ansvarig 
Ann-Louise Eriksson. 
 
--- 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag, vilket bifalls.  
 
Omsorgsutskottet förslår kommunstyrelsen: 
 
- Att på delegation från kommunstyrelsen utses medicinskt ansvarig till att: 

anmäla och utreda samt att rapportera händelser som har medfört eller 
hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria) till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) 
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Årskurs 6 i Grythyttan, dnr 18/00258 

 
Beslutsunderlag 
 
Bildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1995-03-07, § 18 
Bildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1995-04-11, § 48 
 
Ärendet 
 
Förvaltningen avser att från och med höstterminen 2019 utöka grundskolan i 
Grythyttan till att omfatta årskurs 6.  
 
Anledningen till förvaltningens åtgärd är att alltmer av skolans utveckling de 
senaste åren pekar mot bibehållen stadieindelning i låg- (1-3), mellan- (4-6) 
och högstadie (7-9). Fram till höstterminen 1995 fanns elever i år 6 vid 
skolan, men under en period från och med detta var skolan inriktad på arbete 
på ett sätt som inte främjades av den hävdvunna stadieindelningen. 
Bildningsförvaltningen inrättade också ursprungligen ombyggnaden i 
projektet ”Skola2010” utifrån F-5 och 6-9-perspektiv.  
 
Åtgärden bedöms påverka verksamheten i positiv riktning och åtgärden 
bedöms inte heller av förvaltningen som kontroversiell. Förvaltningen ser 
inga problem med att genomföra åtgärden och kommer inte att begära extra 
resurser för den. 
Anledningen till att frågan hanteras som ett beslutsärende är att frågan inför 
höstterminen 1995, då också elever i årskurs 6 flyttades upp till 
Klockarhagsskolan, hanterades politiskt. Inte minst eftersom frågan den 
gången väckte politisk debatt är det rimligt att återigen låta politiker fatta 
beslut i frågan.      
 

Ekonomi  
Förvaltningens ekonomi kommer inte att påverkas av åtgärden.  

 
Folkhälsa 
Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan ur detta perspektiv. 
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Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan ur detta perspektiv. 

 
Samverkan 
Samverkan har skett 

 
Förslag till beslut 
 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att fatta beslut om att: 
 
- låta förvaltningen utöka verksamheten i Grythyttans skola till att omfatta 

årskurs 6.   
  
--- 
 
Under Bildningsutskottets behandling av ärendet redogör bildningschef Tina 
Lanefjord 
 
Ritha Sörling (V) ställer en fråga angående antal elever som omfattas vilket 
besvaras av bildningschef Tina Lanefjord. 
 
Ulrika Jonsson (M) ställer en fråga angående förberedelseklasser vilket 
besvaras bildningschef Tina Lanefjord. 
 
Ordförande Vivianne Pettersson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls. 

 
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 
 
- att låta förvaltningen utöka verksamheten i Grythyttans skola till att 

omfatta årskurs 6.   
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Läsårstider 2019/20, dnr KS 18/00255 

 
Beslutsunderlag 
 
3 kap.  Skolförordningen (SFS 2011:185). 
Delegeringsordning kommunstyrelsen Hällefors kommun, 
Kommunstyrelsen.  
 
Ärendet 
 
Fastställande av läsårstider för bildningsverksamheten är delegerat till 
bildningschef. Läsårstiderna används bland annat för personalplanering och 
schemaläggning.  
 
Läsåret ska ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Läsåret ska börja i 
augusti och sluta i juni. Dagarna för höst- och vårterminens början och slut 
ska fastställas av huvudmannen. 
 
I arbetet med läsårstiderna för 2019/20 har start och slutdatum, samt längre 
lediga perioder fastställts.  
 
Höstterminen 2019 startar för eleverna onsdag 21 augusti. Terminen avslutas 
fredagen den 20:e december. 
 
Vårterminen 2020 börjar onsdagen den 8:e januari för eleverna. 
Terminsavslutning för elever är fredagen den 12:e juni.  
   
Höstlovet är vecka 44, sportlovet är vecka 8 och påsklovet är inplanerat vecka 
15 (före påskhelgen). 
 
Vissa justeringar kan komma att bli nödvändiga. 

  
 

Ekonomi 
Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan ur detta perspektiv. 

   
Folkhälsa 
Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan ur detta perspektiv. 
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Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan ur detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
För vårdnadshavare och elever är det bra att läsårtiderna fastställs i god tid.   
 
Samverkan 
Samverkan kring ärendet kommer att ske innan sammanträde i 
Kommunstyrelsen. 
 

 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås fatta beslut om att fastställa ovanstående datum för 
terminstart och terminslut. 
 
--- 
 
Under Bildningsutskottets behandling av ärendet redogör bildningschef Tina 
Lanefjord. 
 
Ordförande Vivianne Pettersson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls. 

 
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

 
Att fastställa ovanstående datum för terminsstart och terminsslut. 
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Kommunstyrelsens balanslista, dnr KS 18/00009 
 
Kommunchef Tommy Henningsson informerar om att publicerad balanslista 
inte är uppdaterad sedan sist. 
 
Med detta är allmänna utskottet informerade och informationen 
vidarebefordras till kommunstyrelsen. 
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 Kommunstyrelsen 

 

 
 
 
Tillväxtverkets statsbidrag till eftersatta kommuner. 

 
Informationsunderlag 
 
Näringsdepartementet: Förordning (2018:152) om statsbidrag till socioekonomiskt 
eftersatta kommuner  
 
Kommunförvaltningen: Ansökan om medel ur Tillväxtverkets riktade 
utlysning för att stärka landsbygdskommuner med socioekonomiska 
utmaningar. Bakgrund 2018-09-25. (Bilaga) 

 
Ärendet  

 
Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att stärka ett antal 
socioekonomiskt eftersatta landsbygdskommuner. Uppdraget börjar 2018 och 
kan eventuellt fortsätta till 2027. 2018 avsätts 75 miljoner, varefter bidraget 
ökar något. 
 
De 30 kommunerna har valts ut utifrån kriterierna hög arbetslöshet, låg 
utbildningsnivå, lågt valdeltagande och låg sysselsättningsgrad. Dessutom 
har särskild hänsyn tagits till de långa avstånden i kommunen. 
 
Reglering 
Bidraget får lämnas för  
 
- åtgärder för att stärka ekonomisk och social utveckling i kommunen  
- framtagande av en övergripande plan för att stärka den ekonomiska  

och sociala utvecklingen i kommunen  

Ansökan om bidraget ska vara skriftlig och innehålla t ex mål, tidsplan och 
budget. Tillväxtverket kan finansiera 90 % av beloppet, som betalas ut i 
förskott. Bidraget får meddelas för en period om högst 3 år.  
 
För Hällefors kommun handlar ansökan för åren 2018-20 om 1 986 000 
årligen. Bidraget kommer eventuellt att dubbleras 2019 och återigen 2020, 
och dessutom bibehållas till 2027. Det är osäkert vad den budget som 
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regeringen i dagarna överlämnat till riksdagen för beslut innehåller i denna 
fråga. Information kring detta kommer inom den närmaste tiden. 
 
Ansökan skulle vara tillväxtverket tillhanda senast 30 september. Ansökan 
skulle innehålla en handlingsplan med kartläggning och kostnadssatta 
planerade åtgärder. 

  
Kommunförvaltningen har lämnat en ansökan (bilaga), och tillväxtverket har 
godkänt denna. Kommunförvaltningen använder de tilldelade medlen enligt 
ansökan. Projektets namn kommer att vara ”Utbildning för utveckling” 
 
I huvudsak bygger kommunens ansökan på att etablera ett lärcentra i 
kommunen. Ökad utbildningsnivån bland befolkningen bedöms som en 
framgångsfaktor i kommunen, oavsett om mätpunkterna avser näringsliv, 
utbildning eller social utveckling. 
 

Ekonomi  
Bidraget kommer att ha stora effekter på kommunens ekonomi. Inrättande 
av ett lärcentrum bedöms ha stora långsiktiga effekter på kommunens 
ekonomi. 

 
Folkhälsa  
Satsningar på höjd utbildningsnivå bedöms ha stor inverkan på folkhälsan.

  
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. 

  
 
 

 
 

 
Tommy Henningsson  Peter Wiker 
Kommunchef  Utvecklingsstrateg 
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Organisationsnummer:  212000-1942 

Arbetsställenr: 

Organisationsnamn:  Hällefors kommun 
 
Juridisk form:  Kommun 
 
Postadress:   Sikforsvägen 7 
 
Postnummer:  712 83  
 
Postort:   Hällefors 
 
Land:   Sverige 
 
Telefonnummer:  0591-64 100 
 
E-postadress:  kommun@hellefors.se 
 
Hemsida:   www.hellefors.se 
 
Kontaktperson:  Peter Wiker 
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SAMMANFATTNING 

Hällefors kommun ansöker om medel ur Tillväxtverkets riktade utlysning för 
att stärka landsbygdskommuner med socioekonomiska utmaningar. 
 
Hällefors kommun har behov att utveckla arbete inom samtliga områden som 
utlysningen omfattar. Hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå, lågt 
valdeltagande och låg sysselsättningsnivå är status som präglat kommunen 
under lång tid. En av de största utmaningarna i kommunens arbete inom 
området är att bryta mönstret med låg utbildningsnivå och det därpå följande 
låga intresset för högre studier. 
 
Kommunförvaltningen har via utredningar med bland annat genomgångar av 
forskning kommit fram till att den orsaksbakgrund som är mest betydelsefull 
för samtliga omnämnda variabler är kriteriet genomgången grundskola. 
Kommunförvaltningen kan konstatera att grundskolan i Hällefors under en 
lång period till och från haft stora problem med måluppfyllnaden. Oavsett 
ursprunget till problemen, d v s om grundskolan orsakar problemen – eller 
tvärtom, är uppfattningen att en bättre fungerande grundskola i enlighet med 
forskning och beprövad erfarenhet, skulle påverka samtliga utlysningsfaktorer 
positivt. 
 
Kommunförvaltningen har vidare i sitt arbete fastslagit att de faktorer som 
mest påverkar elevens prestationer i skolan är föräldrars utbildningsbakgrund 
och lärarnas kompetens. Insatser inom dessa områden är alltså 
eftersträvansvärda. 
 
Eftersom insatser i grundskolan till stor del finansieras av andra statbidrag 
kommer tillväxtverkets medel i huvudsak att användas i externa 
verksamheter, och då främst i vuxenutbildning. Främst ska ett lärcentra för 
ökad möjlighet till studier skapas. Även vissa insatser inom digitalisering och 
förskola planeras. 
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1. BAKGRUND 
 
Kommunen 
 
Hällefors kommun är en bruksort i Bergslagen. Bruket har som på många 
andra ställen minskat sitt behov av arbetskraft, vilket under lång tid haft stor 
påverkan på kommunen. Befolkningen har sjunkit från omkring 12 000 till 
nuvarande 7 000, och som en följd av detta har kommunen tvingats hitta 
strategier för att möta förändrade behov.  
 
En del av strategierna har varit lyckosamma, t ex satsningen på Måltidens hus 
i Grythyttan, medan andra satsningar varit mindre lyckade. Tillsammans med 
en sjunkande befolkning har effekterna av framförallt misslyckade projekt 
skapat bilden av en kommun som inte kan lösa sina problem. 
 
Kriterierna för Tillväxtverkets satsning är hög arbetslöshet, låg 
utbildningsnivå, lågt valdeltagande och låg sysselsättningsgrad. Under 
forskningsgenomgång i kartläggningen inför ansökan uppmärksammades att 
låga värden dessa kriterier i stort sett alltid korrelerar med låga resultat i 
grundskolan, oavsett om nivån valdes på befolkningsurval eller på 
individnivå.   
 
Grundskolan och utbildningsnivå 
 
Grundskolan i Hällefors har under lång tid haft problem med måluppfyllelsen 
i verksamheten. Trots upprepade analyser och insatser klarar sig grundskolan 
vid jämförelser med andra kommuner och skolor dåligt. Grundskolan har 
heller troligen inte kompenserat i tillräcklig grad för elevernas bakgrund, och 
klarar inte att ge alla elever förutsättningar för att möta kraven i samhället. 

 
Målsättning och måluppfyllelse i grundskolan 
 
De bedömningar av måluppfyllelse i grundskolan som görs av Skolverket, 
Sveriges kommuner och Landsting (SKL), Lärarförbundet eller andra 
organisationer, är i stort sett uteslutande inriktade på mätbara faktiska 
prestationer. Essensen i verksamheten i grundskolan ska kunna mätas i betyg i 
år 9. Det är bland annat denna utgångspunkt som skapar problem vid relativa 
jämförelser, inte minst när resultaten finns på en marknad.  
 
Denna utredning tar utgångspunkt i att grundskolan har en bredare funktion än 
bara ett slutbetyg. Huvudmålet med grundskolan måste vara att ge de elever 
som passerar möjlighet till aktiva livsval i sina fortsatta liv, vare sig det rör 
arbetsliv, fritid, bostadsort eller familj, och oavsett tidigare bakgrund. För att 
åstadkomma det måste elever ges flera aktiva områden och ämnen än vad den 
formella grundskolan ofta ger. Läroplanens mål1 bör lyftas fram i 
verksamheten om till exempel öppenhet, tolerans och lika värde ska prägla 
samhället även fortsättningsvis. 
 
Formella ämnen är dock mycket viktiga, och dessbättre kan utvecklingen i 
dessa ämnen användas för att kontrollera att resultatutvecklingen i skolan är 
positiv. En i alla avseenden fungerande grundskola kommer, utifrån 

                                                      
1 Skolverket Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11 
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förvaltningens uppfattning att alla människor strävar efter utveckling, även att 
öka måluppfyllelsen i de formella målen. 
Med en väl fungerande grundskola kommer individer efter fullbordad 
skolgång att äga sina egna livsval, och inte på grund av yttre omständigheter 
tvingas av situationsbundna omständigheter.  
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FORSKNINGSBAKGRUND OCH SAMHÄLLSEFFEKTER  
 

 
 
Figur 1. Resultat i grundskolan påverkas av det sammanhang skolan finns i. 

 
Det finns mycket forskning som pekar på värdet av en fungerande grundskola. 
Förutom det faktum att väl genomförd grundskola för individen medför ökade 
möjligheter till fortsatta livsval, och därmed också bland annat troligen ökade 
förutsättningar för arbetslivets framtida rekrytering, finns en hel del forskning 
på epidemiologisk nivå kring individens hälsa. Nedan följer ett urval av 
denna. Det ska vid presentationen poängteras att en generellt höjd 
utbildningsnivå påverkar samtliga faktorer, och att det är just det som 
eftersträvas med ökad kvalitet i grundskolan. 
 
Kriminalitet 
 
Kriminalitet kostar pengar. Det är inte bara kostnader för dagens kriminalitet 
som ska tas med i beräkningen, utan de framtida uteblivna kostnader som 
finns i att med en fungerande grundskola minska den framtida kriminaliteten 
hos innevånarna.     
 
I kommittédirektiven för förbättrade resultat i grundskolan som lämnades från 
utbildningsdepartementet 2012 står2: 

 
”Studier visar att personer som misslyckas redan i grundskolan löper större 
risk för problem som arbetslöshet, psykosociala problem och kriminalitet 
senare i livet.” 

 
Vilka studier direktiven hänvisar till är oklart, men skrivningen ger ändå en 
tydlig riktning åt en av anledningarna till att prioritera resultat i grundskolan. 
 
En studie bland ungdomar i Stockholm som Stockholms Stad har publicerat3 
slår fast att ett gott klimat i skolan minskar risken för att eleven ska begå 
brott, under vissa förutsättningar så mycket som 50 %, och 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) skriver beträffande återfall i brott att 
inkomst, betyg och utbildningsnivå är skyddsfaktorer.4 

 
 

                                                      
2 Utbildningsdepartementet Kommittédirektiv 2012:53 
3 Stockholms stad (2014) Skolan som skyddsfaktor Julia Sandahl 
4 BRÅ (2012) Återfall i brott Jonas Ring  
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Framtida skolresultat och resurser 
 
Ett väl fungerande system som ger goda resultat i grundskolan kommer att 
leda till höjd generell utbildningsnivå i kommunen. Höjd utbildningsnivå 
kommer att leda till att utbildningsnivån hos föräldrar, och därigenom också 
den för grundskolan socialt gynnsamma strukturen, förstärks. 
Förutsättningarna för grundskolan kommer således att förbättras, och 
kostnaderna för till exempel extrastöd, kommer att minska. 
 
Folkhälsa 
 

”Risken för förtida död (<65 år) är dubblerad bland dem med bara grundskola jämfört 
med dem med eftergymnasial utbildning” 

 
Påståendet är resultatet av ett material från Socialstyrelsen5. Rapporten 
redogör för kunskapsläget om kopplingen mellan hälsa och vård. 
Socialstyrelsen har efter detta bland annat publicerat rapporter som visar att 
risken för insjuknande och förtidig död i hjärtinfarkt är avsevärt högre i den 
befolkning som endast har grundskoleutbildning.6 
 
Socialstyrelsen7 pekar i sin verksamhet ut ett antal risk- och skyddsfaktorer i 
barns uppväxtmiljö. En bra skola pekas ut som en viktig skyddsfaktor. Som 
indikatorer på ofärd används bland annat andelen elever som lämnar 
grundskolan utan gymnasiebehörighet. Som bakgrund till detta skriver 
rapporten: 
 

”Risken för framtida psykosociala problem ökar med låga eller ofullständiga 
betyg från grundskolan. Bland dem med låga betyg är det till exempel 8–10 
gånger vanligare med allvarlig kriminalitet i ung vuxen ålder än bland dem 
med medel eller höga betyg. Detta mönster finns i alla socioekonomiska grupper. 
Goda skolprestationer och utbildning efter grundskolan är ett starkt skydd 
för utsatta barn och minskar sannolikheten för självmord, kriminalitet, missbruk 
och ekonomiskt bistånd. Elever som inte har gått på gymnasiet har också 
betydligt svårare än andra att etablera sig på arbetsmarknaden.” (sid 15). 

 
I Örebro län har Örebro Läns landsting via bland annat sina Liv & Hälsa ung-
undersökningar verifierat resultaten som beskrivs på länsnivå8. Bland annat 
beskriver man vikten av utbildning, men man visar särskilt att trivsel i skolan 
är en av de allra viktigaste skyddsfaktorerna för den framtida hälsan. 
 
Jämställdhet och likavärde 
 
På en basal nivå verkar det som om god utbildning via bra skolor inte bara 
leder till en förhöjd utbildningsnivå, utan också till ökad jämställdhet och 
tolerans i samhället.9 I Sverige har SCB via en rapport visat att en positiv 
inställning till jämställdhet i hög grad korrelerar med högre utbildningsnivå.10 
 

                                                      
5 Socialstyrelsen (2011) Ojämna villkor för hälsa och vård  
6 Socialstyrelsen Hjärtinfarkter 1990--2013 
7 Socialstyrelsen (2010) Olika villkor – om levnadsförhållanden, risker och kommunala 
kostnader för barn och unga. 
8 Örebro Läns Landsting (2012)  Hälsans skyddsfaktorer ur ett jämlikhetsperspektiv 
9 UNESCO Education transforms lives 
10 SCB (1999) Familj och arbetsliv på 2000-talet Eva Bernhardt 
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En grundskola som ger elever förutsättningar att komma vidare i studier och 
yrkesliv kommer således att öka möjligheterna till jämställdhet i samhället. 
Det ska i sammanhanget betonas att studieresultat i grundskolan i detta fall 
inte pekar ut arbete med frågor kring jämställdhet och likavärde i skolans 
egna inre arbete. 
 
Egenförsörjning och arbete 
 
Otaliga rapporter visar att chansen att komma in på arbetsmarknaden är 
mindre om man enbart har grundskoleutbildning. Elever som inte uppnått 
behörighet till gymnasiet kommer automatiskt att hamna i denna riskgrupp. 
 
SCB:s arbetskraftsundersökning 2005-201411 visar tydliga skillnader i 
utbildningsnivå hos den del av befolkningen som finns i arbete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell från SCB:s arbetskraftsundersökning. Andelen arbetslösa bland invånare som enbart varit i 
grundskolan är betydligt högre än i övriga grupper. 
 
På samma sätt visar många rapporter att invånare som inte studerat efter 
grundskolan senare är överrespresenterade i försörjningsstöd. TCO12 anger till 
exempel att 15 % av alla 20-24 åringar med enbart grundskoleutbildning i 
landet har försörjningsstöd som huvudsaklig inkomst. Motsvarande siffra för 
gymnasiet och högre utbildningar är 1 %. 70 % av alla i åldern 20-24 som 
uppbär försörjningsstöd har enbart grundskola som utbildning. 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
11 SCB Arbetskraftundersökning 2005-2014 www.scb.se 
12 TCO (2010) 

Befolkningen 15-74 år (AKU), andel i procent efter 
arbetskraftstillhörighet, utbildningsnivå, kön och år 

    
   

2014 
Arbetslösa samtliga utbildningsnivåer totalt 7,9 

 
förgymnasial utbildning totalt 20,6 

 
gymnasial utbildning totalt 7,5 

 
eftergymnasial utbildning totalt 5 
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VAD PÅVERKAR RESULTATEN I GRUNDSKOLAN 

Att skolan i sig inte är den enda påverkansfaktor som finns att ta hänsyn till, 
beskrivs av John Hattie i en regeringsutredning kring skolreformer.    
 
”Hattie menar att barn har med sig mycket till skolan redan den första skoldagen – genom 
familjen, förskolan och olika mer eller mindre genetisk betingade förutsättningar. Det gäller 
exempelvis förmågan att genomföra logiska tankeoperationer. Det finns enligt Hattie ett 
starkt generellt samband mellan de studieförutsättningar detta lägger grunden för och 
skolframgång. Forskare brukar tala om en s.k. ”Matteus-effekt” som innebär att elever som 
har bättre studieförutsättningar också lär sig mer framöver, medan elever med sämre 
förutsättningar tillgodogör sig mindre. Prestationsgapet tenderar alltså att öka över tid.”13 
 
I skolans författningar tydliggörs skolans kompensatoriska uppdrag. Skolan 
ska utjämna skillnader som skapas av förutsättningar utanför skolan. I 
läroplanen för grundskolan står: 
 
”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja  
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund,  
tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. 

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara 
likvärdig, oavsett var i landet den anordnas.”14  
 
I samband med detta har undersökningar rapporterat att skillnader inom 
skolor ofta är påtagligt större än skillnader mellan skolor. Skolans egna 
interna arbete kan alltså göra stor skillnad i de individuella resultaten i skolan, 
oavsett skolans relativa resultat som helhet. Kring lika möjligheter 
sammanfattar institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk 
utvärdering (IFAU) med nedanstående konstaterande.  

  
”Slutligen bör det understrykas att de effektivaste åtgärderna för att minska familjebakgrundens  
betydelse inte nödvändigtvis direkt fokuserar på att minska skillnader mellan skolor. Vi har visat  
att andelen av den totala variationen i elevresultat som förklaras av skillnader mellan skolor är  
liten i förhållande till andelen som förklaras av skillnader inom skolor. Därmed finns det potential  
för att skolans inre arbete ska kunna bidra till att utjämna livschanser och till minskade skillnader  
mellan elever med olika bakgrund.”15 
 
Fortsättningsvis diskuteras några påverkansfaktorer ur ett nationellt och ett lokalt  
perspektiv. Det lokala perspektivet är givetvis mest intressant att diskutera utifrån 
påverkansmöjligheter. 

 
Nationell nivå 

 
Hur kommunen utifrån sitt huvudmannaskap, effekterna av 
samhällstendenserna och sitt kompensatoriska uppdrag väljer att utföra sitt 
uppdrag är inte ointressant. Huvudmannens påverkansmöjligheter i kvalitet 
som har sitt ursprung i reformer på nationell nivå är dock små.  
 

                                                      
13 Hattie, John (2009) ur Regeringen 2013. Det tar tid – om effekter av skolpolitiska 
reformer. SOU 2013:30 
14 Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan 
15 Lika möjligheter? Familjebakgrund och skolprestation 1988-2010. IFAU Rapport 
2012:14 
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Skolverket16 beskriver i en kunskapsöversikt om olika faktorers betydelse för 
skolresultat, vilka effekter olika tendenser i samhället får för den nationella 
nivån på grundskolan. Myndigheten betonar decentralisering, segregering, 
differentiering och individualisering i sin beskrivning. 
 
Decentralisering 
 
Skolan kommunaliserades under 90-talet. Uppdraget att planera, genomföra 
och utvärdera utbildningsverksamhet i förskola, grundskola och 
gymnasieskola överfördes till kommunerna. En av effekterna på nationell nivå 
är att resurstilldelningen till skolor är väldigt olika, och inte alltid 
samvarierande med elevernas förutsättningar.   
 
Segregering 
 
Skolor blir efter flera reformer på 90-talet (kommunaliseringen, 
friskolereformen och skolvalet) alltmer segregerad. Även den ökande 
segregeringen på bostadsmarknaden bidrar till att skolor blir alltmer olika. 

 
Differentiering 
 
Forskning visar att en enhetlig skola har stor betydelse för till exempel 
möjligheten för alla elever att studera vidare på universitet. Grundskolan i 
Sverige har under perioden mer och mer sökt lösningar i särskiljande metoder. 
Grundskolan är visserligen sammanhållen, men individuella lösningar för 
olika grupper medför ofta stigmatiserande effekter på elever. 
 
Individualisering 
 
Skolans läroplaner och arbete i övrigt har tenderat att bli mer individualiserat. 
På så sätt kommer elevens tidigare förutsättningar att spela större roll för hur 
väl skolan fungerar för denna. Detta har en avgörande betydelse för hur man 
ser på vikten av skolans kompensatoriska uppdrag. 
 
Regeringen har i ett delbetänkande kring förbättrade resultat i grundskolan17 
bedömt att insatta åtgärder i förbättrande syfte får störst effekt ju närmare 
undervisningssituationen de sätts in. Denna bedömning går tvärtemot vad 
forskningen visar har störst inverkan på skolresultat, nämligen föräldrars 
utbildningsbakgrund. Anledningen till denna tvetydighet är troligen att 
regeringens betänkande mera inriktat sig på epidemiologisk nivå, det vill säga 
på hela befolkningen, och där innefattat skolans hela uppdrag beträffande till 
exempel likvärdighet och jämlikhet.  
 
Lokal nivå – förutsättningar från andra verksamheter 
 
För huvudmannens styrning av den lokala skolan handlar målstyrningen om i 
vilken utsträckning tilldelade resurser faktiskt omvandlas till kvalitet. Det 
finns inget statistiskt samband på nationell nivå mellan resurstilldelning och 
resultat i skolan. Ur detta kan inte tolkningen göras att ökade resurser till 
skolan inte kommer att leda till ökad kvalitet. Det är helt enkelt så att 

                                                      
16 Skolverket (2009). Vad påverkar resultaten i svenska grundskola. Kunskapsöversikt om 
betydelsen av olika faktorer. Best nr: 09:1127 
17 Regeringen (2013). Det tar tid – om effekter av skolpolitiska reformer. SOU 2013:30 
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förutsättningarna för att bedriva skola är olika i kommuner. Utgångspunkten 
måste istället vara att ökade resurser till en fungerande skola kommer att höja 
kvaliteten i den enskilda skolan. Frågan blir då istället vad resurserna ska 
användas till? 
 
Det som verkar ha störst påverkan på en elevs framtida resultat är föräldrarnas 
utbildningsbakgrund.18 En utredning i DN 2013 visar att det finns ett mycket 
starkt positivt samband mellan elevers goda betyg och föräldrar med 
eftergymnasial utbildning19. SCB beskriver att det redan med en 
gymnasieutbildad förälder är hälften så stor risk att eleven inte uppnår målen i 
grundskolan20. Båda rapporterna stöds väl i den tillgängliga forskning som 
finns kring skolresultat.  
 
Förskolans betydelse och något om specialpedagogik 
 
Det finns motstridig forskning om specialpedagogiskt stöd i skolan. Föga 
förvånande visar det sig att de elever som mottagit extra stödinsatser i skolan 
ofta presterar sämre än övriga elever i ett senare skede.21 Skolverket gör själva 
bedömningen att specialpedagogiska insatser har positiv inverkan, men att de 
är svåra att värdera. De har i vart fall inte varit tillräckliga. 
 
Specialpedagogiska insatser i förskolan skulle kunna vara ett svar på påståendet  
att ju tidigare en insats sätts in, desto större blir dess effekter. En forskningsöversikt  
från Lärarhögskolan i Stockholm beskriver att kunskap om den fonologiska  
utvecklingen i förskolan kan medföra att framtida svårigheter med läs- och  
skrivinlärning kan prediceras och förebyggas: 

 
"Träning av fonologisk medvetenhet i förskolan underlättar läs- och skrivinlärning i skolan.  
Våra experiment har givit ett otvetydigt svar i detta avseende. En uppenbar slutsats är att  
fonologisk träning bör ges till alla barn som börjar skolan med svag fonologisk medvetenhet."22  
(sid 12) 

 
I efterdyningarna till Sveriges sjunkande resultat i den senaste PISA-studien 
konstaterar projektledaren för PISA i Sverige att genomsnittet för en svensk 
elev vid provet var 478 poäng.23 För elever som inte använt förskola var 
genomsnittet 442 poäng. Forskaren konstaterar också att effekterna blir större 
ju längre tid som eleven befunnit sig i förskolan. Otaliga rapporter stöder 
denna slutsats. Det ska betonas att slutsatsen inte tar hänsyn till de skillnader 
som gör att barnen redan från början får möjligheten att gå i förskolan. 
 
Redan 2011 presenterades en debattartikel i SvD om behovet av att sätta in 
tidiga åtgärder, en del redan i förskolan.24 Liksom många andra forskare 
sneglar författarna till artikeln mot Finland, där resultaten i grundskolan är 
höga. Finland utmärks gentemot Sverige av fokus mot tidigare insatser och 

                                                      
18 Böhlmark & Holmlund (2012) Lika Möjligheter? Familjebakgrund och skolprestation 
1988-2010. IFAU Rapport 2012:14 
19 Dagens Nyheter 2013-03-26 http://www.dn.se/nyheter/viktigast-for-skolresultat-
familjebakgrunden/ 
20SCB http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0102_2006A01_BR_BE51ST0702.pdf 
21 Regeringen (2013). Det tar tid – om effekter av skolpolitiska reformer. SOU 2013:30 
22 Myrberg, Mats. Att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter. Skolverket  
23 Sveriges Radio. Barn som gått i förskola får bättre resultat. 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5863086. 
24SvD Extrastöd bör sättas in tidigare. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/extra-stod-
bor-sattas-in-tidigare_6684526.svd 
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förskolans betydelse för inlärning och senare utbildningsresultat. Specifika 
frågor som diskuteras är övergången mellan förskola och skola, tidig 
identifiering och insatser av extraåtgärder inom problemområdet.  
 
Kultur & Fritidsverksamhet 
 
Med regelbundenhet uppkommer debatten om mängden Idrott och Hälsa i 
skolan. Eftersom elevens hälsa är mycket avgörande för skolprestationen är 
det ett vedertaget samband att mer idrott och rörelse i skolan ska leda till 
bättre hälsa och därmed bättre studieresultat. Om samma verksamhet bedrivs 
under fritid uppnås samma effekt. 
 
I utredningarna av resultaten av PISA och TIMSS visar det sig att 
högpresterande elever, alltså elever som klarat sig bra på proven, utmärker sig 
särskilt genom att de i högre grad ägnar sig åt kulturella aktiviteter.25 Följande 
denna insikt infördes till exempel 2007 efter regeringens budgetproposition 
fritt inträde till alla utställningar vid statliga museer.26 
 
Flera studier visar också betydelsen av perifera hälsoeffekter i 
föreningslivet.27 Bland annat visar det sig att ungdomars engagemang i 
föreningslivet, som har stor inverkan på hälsan, är relativt lågt i 
lågstatusområden.  
 
I övrigt tar inte denna rapport upp hälsofaktorer såsom jämställdhet och 
demokratiutveckling vid sin behandling av kultur- och fritidsområdets 
inverkan på skolresultat. 
 
Skolans inre arbete 
 
Det finns mycket forskning som visar att lärares kompetens är en av de allra 
viktigaste påverkansfaktorerna på elevens resultat. Skolverket28 har i sin egen 
kunskapsrapport som huvudslutsats att lärarens kompetens är det som har 
störst betydelse för skolans resultat.  
Det verkar dock inte finnas lika stora samband mellan lärares behörighet och 
elevens framgång.29 Anledningen till detta är att man kan vara en kompetent 
lärare utan utbildning, och att andra faktorer bortsett från behörighet styr 
lärarens arbete i skolan. Dessutom verkar det som tidigare omnämnts finnas 
ett negativt samband mellan lärares behörighet och elevens meritvärden. 
 
Lärartid med elever, alltså lärarens tid med en enskilde eleven verkar vara 
kopplat till ett elevfokuserat arbetssätt.30 Ur detta perspektiv har inte vare sig 
klasstorlek, lärartäthet eller lärarens tidsanvändning i övrigt något med 
resultatet att göra. Den specifika tid läraren använder för att fokusera på 
undervisning av eleven är helt avgörande för elevens utveckling. Elever som 

                                                      
25 Skolverket (2012) Högpresterande elever, höga prestationer och undervisningen. 
Rapport 379 
26 Statens folkhälsoinstitut (2013) Barn och unga 2013.  
27 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (2014) Focus 14 – om ungas fritid 
och organisering.   
28 Gustafsson, Jan-Eric och Eva Myrberg (2002). Ekonomiska resursers betydelse för pedagogiska 
resultat – en kunskapsöversikt. Skolverket. 
29 Regeringen 2013. Det tar tid – om effekter av skolpolitiska reformer. SOU 2013:30 
30 Vad påverkar resultaten i svenska grundskola (2009) Skolverket 
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presterar bra på PISA och TIMSS har i högre grad en positiv uppfattning av 
läraren i undervisningen. 31  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      

31 Skolverket (2012) Högpresterande elever, höga prestationer och undervisningen. 
Rapport 379 
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ANALYS AV GRUNDSKOLANS RESULTAT I HÄLLEFORS 
  

I det följande presenteras urval ur statistik från Grundskolan. Statistiken 
hämtas från både officiella källor och från skolans egna redovisningar, främst 
InfoMentor. Det råder inte fullständig samstämmighet mellan källorna, främst 
beroende på metoder för inrapportering och på de olika variabler analysen 
grundar sig på.   

 
Läroplanens mål 
 
Skolverksamhet regleras av skollag och skolförordning. Till skolförordningen 
hör läroplanen som styr verksamheten, för tillfället Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 
 
Grundskolans läroplan innehåller tre delar: skolans värdegrund och uppdrag, 
övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt kursplaner, som 
kompletteras med kunskapskrav.32 
 
Vid i stort sett samtliga bedömningar som används för att bedöma skolan är 
det kunskapskraven i kursplanen som används för jämförelser. De delar av 
skolans uppdrag som regleras i den övergripande delen av uppdraget, till 
exempel elevernas uppfattningar kring jämställdhet och lika värde, används 
mycket sällan i rapportering. Anledningarna till detta är flera. Framförallt är 
det svårare att mäta de områden som omfattas. Dessutom är själva innehållet i 
läroplanen ett område för politiska konflikter, vilket gör det svårt att bedöma 
vilka värderingar inom området som faktiskt är önskvärda, och som därmed 
ska bli föremål för mätning. 
 
Samtidigt ska det betonas att vikten av en avklarad grundskola för individens 
framtida hälsa som grund använder godkända betyg, och alltså inte bygger på 
läroplanens mer övergripande delar. Det är i detta sammanhang troligt, men 
inte säkerställt, att det är samma elever som uppfyller läroplanens 
övergripande mål som klarar målen i kursplaner.   
 
Skolinspektionen genomför vartannat år en skolenkät i grundskolan.33 
Enkäten fokuserar på just de värden i läroplanen som inte mäts i nationella 
prov och meritvärden. Grundskolan i Hällefors får i denna enkät, vid 
jämförelse med andra kommuner, bättre resultat än vid jämförelser mellan 
meritvärden. 

Sammanställning 
Klockarhagssk  Samtliga skolenheter 

1. Veta vad som krävs  6,3  6,5 
2. Stimulans   5,3  5,4 
3. Tillit till elevens förmåga    7,4  7,7 
4. Anpassning efter elevens behov  6,6  7,1 
5. Utmaningar    7,1  7 
6. Argumentation och kritiskt tänkande  6,2  6,6 
7. Grundläggande värden i undervisningen  5,5  6,1 
8. Grundläggande värden på skolan  6,6  6,5 
9. Delaktighet och inflytande   5,6  5,6 
10. Ordningsregler   5,2  5,4 
11. Studiero    5,7  5,3 
12. Trygghet     8  8,2 

                                                      
32 Skolverket 2011 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 
33 https://www.skolinspektionen.se/skolenkaten 
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13. Förhindra kränkningar   6,8  7 
14. Elevhälsa    7,3  6,9 

Samtliga medverka 
nde skolenheter / HResultat i Skolinspektionens skolenkät i år 9 under år 2014.  

 
Skolinspektionen kommer att genomföra skolenkäten på nytt i Hällefors kommun under höst-
terminen 2016.  
 
Meritvärde 
 
Meritvärdet i Hällefors har de senaste åren varit stabilt. Värdet är lägre än i 
övriga riket.  
 

 
Elever i åk. 9, meritvärde hemkommun, genomsnitt (16 ämnen) 
 
Riket i övrigt har dessutom de senaste åren ökat sitt genomsnittliga meritvärde 
markant, vilket inte grundskolan i Hällefors har gjort. Den inledande 
diskussionen kring mottagande av nyanlända, och effekterna av detta i 
slutbetyg har här stor inverkan. Antalet elever med tillägget TF (tillfälligt 
personnummer) i personnummer har senaste året ökat markant, och uppgår till 
14 av 71 elever vid avslut i år 9 detta år. Av dessa har 6 elever under 25 
meritpoäng. Till detta ska läggas de elever som funnits i landet mindre än fyra 
år, och som alltså betraktas som nyanlända. Dessa elever är uppskattningsvis 
ungefär lika många. Meritvärdet för 2016 kommer att vara mycket lågt i 
grundskolan i Hällefors. 
 

 
 

Antal elever i år 9 med tillfälliga personnummer. Totalt fanns 71 elever i år 9 efter år 15/16. 
 
Ett problem är att elever inför gymnasieval under föregående år i enlighet 
med önskemål från författning fick välja att gå ytterligare ett år i år 9. Detta 
innebär att elever påverkar statistiken under två år. 
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Även meritvärdet utan de tillfälliga personnumren har det senaste året sjunkit. 
Det kan finnas olika förklaringar till detta. Om inte skolans grundläggande 
arbete försämrats kan förklaringen finnas i att fler elever ur gruppen 
nyanlända men med personnummer också finns. Det kan också vara så att 
situationen med flyktingströmmen i skolan tillfälligt påverkat även 
möjligheten att utveckla samtliga elever i skolan. Än en gång ska det dock 
påpekas att forskning visar att det på lång sikt är positivt för skolan med 
nyanlända elever. Det ska dock noteras att denna forskning inte bedrivits på 
de volymer som är fallet hos oss för tillfället. 
 

 
 Meritvärden för olika grupper.  
 

Det finns för elever i år 8 och 9 i enlighet med författning, möjlighet att välja 
bort moderna språk, till förmån för svenska och engelska. Denna möjlighet 
utnyttjas i hög grad i Hällefors. Anledningen är troligen bland annat att många 
elever med invandrarbakgrund, som dessutom oftast redan behärskar flera 
olika språk, ser det som en mer framkomlig väg att fokusera på engelska och 
svenska. Detta innebär dock att det i deras meritvärden kommer att saknas 
betygspoäng, motsvarande minst 10 poäng för E.   
 
Meritvärdet belastas även av den stora vikt som läggs vid simkunskap i 
bedömning av elever i ämnet Idrott och Hälsa.  

 
Behörighet 
 

  
  

Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, hemkommun, andel (%)34 
 

                                                      
34 Kolada – meritvärde. 
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Behörigheten följer i stort sett samma tendens som meritvärdet, både i 
kommunen och i riket. Det ska poängteras att elever som inte uppnått 
behörighet i många fall uppnår detta genom sommarskola eller genom att gå 
ett extra år i grundskolan. Detta syns inte i denna statistik, men kan anas 
genom att studera statistik över antalet elever som gått vidare till 
gymnasieskolan. 
 

   Hällefors Kommungruppen Riket 
 
 Andel (%) elever i år 9 som:  
 

Ej nått kunskapskraven i ett 
eller flera ämnen. 33,8 27,3  24,7 
 
Är behöriga till gymnasiet 74,6 82,5  84,1 
 
Började i gymnasiet 100 98,6  98,8 
 
Började i gymnasiet exklusive  
IM  95,3 84,9  86,3 

 
 Tabell: Vad elever år 2015 gjorde efter grundskolans år 9.35 
  

Tabellen visar att elever ur år 9 i grundskolan i Hällefors, trots sina vid den avslutade 
skolgången redovisat dåliga meritvärden och låga behörighet, i högre grad än i Riket i  
Övrigt, finns i gymnasieskolans nationella program.   

 
Förvaltningen väljer att inte utförligare analysera de resultat som skolan 
uppnår, utan konstaterar att det finns möjligheter till åtgärder för att öka 
måluppfyllelsen. Denna rapport fokuserar fortsättningsvis på vilka dessa 
åtgärder kan vara.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
35 Skolverket Kommunblad Förskola, skola och vuxenutbildning i Hällefors 2015  
 

 



20(32) 

 

SAMMANFATTANDE ANALYS  
 
Det är tveksamt om ökade resurser till grundskolans inre arbete är det 
effektivaste sättet att använda resurser för att öka måluppfyllelsen i skolan. 
Detta antagande bygger på att grundskolan i Hällefors idag är fungerande, 
samt att forskning visar att yttre faktorer har mycket stor inverkan på 
resultaten i grundskolan – åtminstone på lång sikt. 
 
Den satsning på extrastöd som genomfördes med medel från Skolverket under 
året i år 2 och 3 har haft stora effekter. Ett tiotal elever har fått stöd, och i de 
flesta fall har eleverna visat mycket god utveckling. Det är tidigt att dra några 
långsiktiga slutsatser av åtgärden, men ett direkt resultat blev att flera av 
eleverna fick en del av sina problem avhjälpta med glasögon, ett problem som 
utan specialprofessionen troligen inte skulle ha uppdagats alls.  
 
De yttre faktorer som resurser bör fördelas på är främst vuxenutbildning och 
fritiden, med kulturskolan som bas. Anledningen till att kulturskolan ska vara 
fokus är att denna rekryterar elever som tidigare inte har någon 
fritidssysselsättning, samt att kulturskolans ämnen har en särskild förmåga att 
fånga upp ett antal elever som i övrigt har svårt att klara skolans 
målsättningar, både ur läroplan och kursplan. Fritidens övriga verksamheter 
bör dock inte heller nedvärderas. 
  
Ökad vuxenutbildning kan med fördel till exempel genomföras i samverkan 
med omsorgsverksamheten. Höjd utbildningsnivå, inte minst bland kvinnor, 
kan uppnås till exempel genom att underlätta utbildningssteg mellan 
vårdbiträde-undersköterska-sjuksköterska, och på så sätt också avhjälpa 
rekryteringsproblem i verksamheten. 
 
På sikt kommer ökade resurser till ovanstående områden också att minska 
behovet av stödinsatser i skolan. Riktade stödinsatser kommer dock alltid att 
vara oumbärliga i en kommunal grundskola, och insatser som den läs- och 
skrivsatsning som gjorts under året kommer att behövas. Utvärdering och 
uppföljning av resultatet av denna är viktig. 
 
Beträffande det stora inflytande som föräldrar har på elevens studieresultat 
framgår inte orsakssambandet till detta klart i forskning. Det är till exempel 
troligen så att föräldrar som tycker att skolan är viktig kommer att se till att 
barnet faktiskt finns i skolan, och därigenom skapa mer interaktion mellan 
lärare och elev. En elev med många frånvarodagar kan således vara borta från 
skolan mer än motsvarande ett läsår under grundskoletiden. Detta påverkar 
givetvis studieresultaten. Vårdnadshavare upplever troligen inte alltid att 
deras inställning så direkt påverkar barnets studieresultat i skolan.  
 
Eftersom skolan utbildar för framtiden, och då troligen en verklighet som är 
mycket digitaliserad, måste skolan öka sina ansträngningar kring detta. 
Digitala metoder och verktyg måste i mycket större utsträckning bli en del av 
elevens vardag. Forskning visar att skolor som tillhandahåller IT i hög grad 
också har goda resultat, även om orsakssambandet här inte är klarlagt. 
Eftersom skolsystemet av flera anledningar har stor tröghet mot utveckling 
kan påskyndad utveckling av digital teknik i skolan ge oss möjlighet att i 
högre grad ge våra elever öppna livsval även vad detta beträffar.  
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Det stora mottagandet av nyanlända elever under de senaste åren har medfört 
ökad belastning och nya utmaningar i grundskolan. Kartläggning av dessa 
utmaningar och en åtgärdsplan har genomförts i Skolverkets projekt för 
samverkan kring stöd till verksamhetsutveckling för nyanlända elever.36 
Åtgärder i anslutning till denna åtgärdsplan finansieras av Skolverket. 
 
Som förvaltningen i tidigare rapporter visat, är en av de viktigaste 
funktionerna i grundskolan att skapa möjligheter för egna framtida karriärval, 
oavsett om karriären avser fritid eller arbetsliv, arbete i Hällefors eller i annan 
kommun och alldeles oavsett om valet uppfattas som positivt av samhället i 
övrigt. 
   
En i alla avseenden fungerande grundskola kommer utifrån förvaltningens 
förutfattade mening att alla människor strävar efter utveckling även att öka 
måluppfyllelsen i de formella målen. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
36 Kommunförvaltningen 2017-11-15 Åtgärdsplan - Samverkan med Skolverket kring stöd till 
verksamhetsutveckling för nyanlända elever. 
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ÅTGÄRDER OCH INSATSER – EN DISKUSSION 
 

Eftersom reformer på riksnivå eller skolans inre arbete inte påverkas i någon 
högre grad av resurstilldelningen till den enskilda skolan, fokuserar denna del 
av utredningen, med påföljande förslag, på de åtgärder vi faktiskt kan förvänta 
oss effekt utav. 
 
SKL lämnade 2011 en rapport om vad som påverkar elevens studieresultat i 
skolan.37 Rapporten bygger på John Hatties tidigare refererade rapport, om 
hur olika faktorer påverkar elevens inlärning. Där beskrivs till exempel att 
studiemetoder har påverkan 0.59, medan elevkontroll över lärandet bara 
tillskrivs vikten 0.04. Förvaltningen har utifrån denna matris skapat ett 
diskussionsunderlag för våra lokala förhållanden:         

 
De faktorer som forskning har visat att den lokala måluppfyllelsen beror av är 
i stort sett dessa (Diskussioneunderlag): 
 
1. Elevers sociala situation i familjen Effekter  Påverkansbar Totalt 

a) Föräldrars utbildningsbakgrund 5 3 15 
b) Föräldrars civilstånd 2 1 2 
c) Föräldrars sysselsättning  4 2 8 
d) Föräldrars inkomst, boende mm 3 2 6 
 

2. Förutsättningar för lärare 
a) Lärarlön  3 4 12 
b) Lärarbehörighet  3 3 9 
c) Lärarkompetens  4 4 16 
d) Lärartäthet  2 5 10 
e) Klasstorlek  3 4 12 
f) Lärartid för elever  3 5 15 
g) Antal specialpedagoger/lär 2 5 10 

 
3. Elevens bakgrund 

a) elever med utländsk bakgrund 3 2 6 
b) förskolans betydelse 5 3 15 
c) elevens fritidssysselsättning 4 4 16 

 
4. Övrigt 

a) Anslag till grundskolan per elev 2 5 10 
 

 (1 Liten – 5 Hög) 
Diskussionsmatris till påverkansfaktorer i skolan. 
 
Ur ovanstående matris antyds att föräldrars utbildningsbakgrund är den mest 
angelägna faktorn att lägga kommunalt fokus på för elevers framgång i 
skolan. Det går också att utläsa att utländsk bakgrund spelar en ganska liten 
roll i sammanhanget, men att bilden av dessa elever är komplex – nyanlända 
och elever som varit i landet 4 år uppvisar helt olika egenskaper. Elever med 
minst 4 år i landet skiljer sig inte från befolkningen i övrigt, medan elever 
inom 4 år från inträdet av uppenbara skäl har svårare att uppnå godkända 
betyg. 

                                                      
37 Synligt lärande. Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat 
Sveriges- Kommuner och landsting. 2011  



23(32) 

 

 
Det ska vid diskussioner noga beaktas att forskning kring detta område sker 
på organisatorisk/nationell nivå. Det är givetvis så att mera resurser till en 
enskild skola kommer att öka dess resultat, men nationell forskning visar 
inget samband mellan mycket resurser och goda resultat i skolan. Det är också 
så att till exempel lärartid för elev i hög grad beror på vilka resurser som 
tillförs den aktuella skolan. 
 
De olika punkterna kan också i sin tur delas upp i många olika egenskaper. 
Till exempel tilldöms höga förväntningar på eleven mycket god inverkan på 
skolresultat. I vårt exempel ryms detta under ”Lärarkompetens”. 
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FÖRSLAG PÅ MÄTPUNKTER OCH MÅL i SKOLAN 
 
Ett utkast till detta arbete ligger till grund för förvaltningens prioritering av 
grundskolan vid fastställande av mål för hela bildnings verksamhet. I ett 
långsiktigt perspektiv kommer ökade resurser till de externa verksamheter 
som påverkar grundskolan att påverka resultaten i denna. 
 
En avvägning mellan intern arbete och externa prioriteringar kommer att bli 
nödvändig, med övervikt åt (extra) interna kompensatoriska insatser i 
grundskolan i nuläget och senare mera mot externa funktioner. 
 
Prioriterade mätpunkter föreslås ligga internt i grundskolan. Mätpunkterna i 
detta arbete föreslås som underlag för de målsättningar som ska anges i den 
verksamhetsplan som föreslås upprättas under hösten.  
 
Inriktningsmål i grundskolan 
 

Måluppfyllelsen i Grundskolan ska öka 
 
Mätningar: 1) Nationella prov i år 3 
 2) Nationella provresultat i år 6 
 3) Nationella provresultat i år 9 
 4) Meritvärde efter år 9 
 5) Behörighet till gymnasieskolan efter år 9 
 
Exempel på resultatmål. 
 

Alla elever i år 3 ska ha adekvat läsförståelse. 
 
Mätningar: 1) Lästestet år 3 
 

Alla elever ska ha adekvat förmåga i matematik efter år 6 
 
Mätningar: 1) Nationella prov år 6 
 

Alla elever i år 9 ska vara behöriga till år 9. 
 
Mätningar: 1) Behörighet till gymnasieskolan efter år 9 
 

Alla elever ska vara behöriga till gymnasieskolan efter år 9 
  

1) Betyg 
 

Resultatmål i Lokala faktorer 
 

Andelen vuxna i vuxenutbildning ska öka. 
 

Mätning:  Andel (%) inv. 20-64 år i komvux 
 

Utbildningsnivån i befolkningen ska öka. 
 

Mätning:  Andel (%) invånare 20 år med grundl behörighet till universitet och högskola 
Elevernas aktivitet på fritiden ska öka. 
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Mätning:  Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, (%) 
 Liv & Hälsa, ung. 

 
Andelen elever i förskoleverksamheten ska vara konstant 

 
Mätning:  Andel (%) barn av samtliga barn i åldern 1-5 år 

 
Alla elever i förskolan ska få det särskilda stöd de behöver 

 
Självskattn :Andel elever som får det stöd de behöver. 

 
 
 Förslag 
  

Grundskolans nyckelfunktion beträffande ett stort antal parametrar i samhället 
är väl dokumenterat. För att resultaten i grundskolan ska stiga behöver också 
ett antal andra verksamheter ges möjlighet till utveckling. 
 
Med utgångspunkt i det rådande forskningsläget och verksamhetens 
organisation i övrigt föreslår förvaltningen att utbildningsverksamhetens 
resultatmål även fortsättningsvis är att: 
 

”Måluppfyllelsen i Grundskolan ska öka” 
 
Som mätpunkter föreslås:  
 
1) Meritvärde i åk. 9 lägeskommun, genomsnitt 
2) Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, lägeskommun, andel (%) 

 
 

Som resultatmål föreslås  
   
A) Alla elever i år 3 ska ha adekvat läsförståelse. 

 
B) Alla elever ska ha adekvat förmåga i matematik efter år 6. 

 
C) Andelen vuxna i vuxenutbildning ska öka. 

 
D) Utbildningsnivån i befolkningen ska öka. 

 
E) Elevers aktivitet på fritiden ska öka. 

 
F) Andelen barn i förskolan ska inte minska. 

 
Som mätpunkter för dessa resultatmål föreslås 
 
1. Elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som 

andraspråk, lägeskommun, andel (%) 
2. Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, lägeskommun, andel (%) 
3. Andel (%) inv. 20-64 år i komvux 
4. Andel (%) invånare 20 år med grundl behörighet till universitet och högskola 
5. Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, (%) 
6. Elever som är föreningsaktiva i Liv & Hälsa ung. 
7. Andel (%) barn av samtliga barn i åldern 1-5 år 
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FÖRSLAG PÅ UNDERLAG FÖR AKTIVITETER 
 

Skolans inre arbete 
 
I skolans interna arbete räknas lärarens kompetens och lärarens tid med 
eleven som det mest betydelsefulla för skolans slutliga resultat. Trots det 
senaste årets svårigheter att rekrytera personal är kompetensen fortfarande 
hög bland personalen. Lärarnas kompetens bedöms inte vara kritisk i 
grundskolan.  
 
Det är besvärande för oss att hög lärarkompetens tenderar att ge lägre betyg 
för samma prestation. Detta är svårt för skolan att påverka. Betygskriterierna 
har också under året ändrats.  
 
Skolan och förvaltningen bör fullfölja den satsning som statsmakterna 
påbörjade för något år sedan, och som hade intentionen att minska lärarnas 
belastning från arbetsuppgifter som inte var undervisning.  
 
Kultur- och fritidsverksamhetens betydelse för inlärning bör leda till ökad 
inblandning av dessa ämnen i skolan.  

 
En satsning på extra stöd i år 2 och 3 bör genomföras  

 
Digitalisering i skolan bör vara underlag för fortsatt arbete från förvaltning 
och skola. Effekter av ”en-till-en” och andra digitala/tekniska hjälpmedel och 
metoder bör utvärderas och eventuellt införas. Här är inte anledningen främst 
att kompensatoriskt öka måluppfyllelsen, utan att förbereda elever på det 
framtida samhället.    

 
Externt arbete 
 
Arbete för att öka utbildningsnivån i kommunen bör prioriteras. Hög 
utbildningsnivå hos föräldrar leder till ökad måluppfyllelse i skolan. 
Anledningarna är flera, men framförallt är det engagemanget från föräldrarna 
i elevens arbete som är viktigt. Det är alltså viktigt också att påvisa 
vårdnadshavares stora påverkan på elevers skolprestationer.  
 
Förskolans stora betydelse för framtida skolgång gör att det är viktigt att 
tillgodose de behov som finns i förskolan. Förvaltningen bedömer att 
förskolan idag är fungerande och med tillräckliga resurser. Förskolan bör 
dock verka för att verksamheten blir mera pedagogiskt inriktad mot det som 
ska komma senare i skoltiden, till exempel beträffande läsning och skrivning. 
Dessutom bör kultur- och fritidsämnen ges plats i förskolan även 
fortsättningsvis, gärna i ökad omfattning.  
Eftersom den kommunala förskolan inte omfattar alla elever bör 
förvaltningen utreda om elevskillnader senare i skolan kan hänföras till 
förskolebakgrund. 
 
Kultur- och fritidsverksamheten bedöms av forskning som nyckeln till ökad 
måluppfyllelse. Detta beror på ämnenas förmåga att dels utveckla 
kompetenser inom andra ämnen, såväl som att tillhandahålla stimulans och 
egenvärde inom områden som normalt inte premieras av skolan. Detta gäller 
både elevgrupper som av hävd klarar sig bra i skolan och elever som är i 
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olika typer av problem. Det ska poängteras att det med kultur- och 
fritidsämnen inte avses uteslutande Kulturskolan, utan även idrott, andra 
estetiska uttryck eller rena hobbyverksamheter. Arbetet inom kultur- och 
fritidsområdet bör öka, och då främst med inriktning mot att få in och 
behålla ungdomar i skolåldern. Förvaltningen bedömer att det i detta 
sammanhang vore värdefullt att tydligare särskilja uppdragen i kommunens 
Kultur- och fritidsverksamhet från till exempel Kulturskolans uppdrag.  
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2. ANVÄNDNING AV TILLVÄXTVERKETS 
BIDRAG 
 
Beträffande skolans inre arbete är detta finansierat t ex genom statsbidrag för 
en likvärdig skola och för ökad jämlikhet. Tillväxtverkets bidrag kommer att 
användas i huvudsak för att finansiera externa åtgärder, alltså insatser främst 
utanför grundskolan.  
 
De tre huvudområden som utpekas i kartläggningen är Kultur & Fritid, 
Förskola och Vuxenutbildning. Kultur & Fritidsområdet och förskolan har 
liksom grundskolan erhållit statsbidrag för flera insatser. Av olika skäl har 
dessa verksamheter heller inte i samma förutsättningar för utveckling som 
vuxenutbildningen. Bidraget från Tillväxtverket kommer alltså i huvudsak att 
användas för att skapa förutsättningar för vuxenutbildning. Förutsättningarna 
kan skapas på olika sätt, alltifrån genom att frigöra personal för 
studiemotiverande insatser till att ersätta vikariekostnader då befintlig 
personal genomför utbildning t ex från undersköterska till sjuksköterska. 
 
SYFTET MED PROJEKTET 
 
Syftet med projektet är att förstärka förvaltningens arbete med att på lång sikt 
förbättre resultaten i grundskolan.  
 
Arbetet ska ske främst genom att arbeta med för grundskolan externa 
faktorer. Kommunen måste arbeta aktivt för att höja studienivån i kommunen 
och arbetet avser både gymnasiestudier och högre studier, men även att alla 
elever ska lämna grundskolan med behörighet till gymnasieskolan. 
 

- Rekrytering av eller utbildning till lärare ska prioriteras. 
- Utbildning för vuxna i allmänhet ska underlättas. I synnerhet högre studier 

ska uppmuntras. 
 
I sidouppdrag ska barn och unga i utsatta situationer kunna få förebyggande 
insatser. Dessutom ska möjlighet till ökad fritidsverksamhet skapas. 

ÖVERGRIPANDE INRIKTNING OCH MÅLSÄTTNINGAR 
 
Den mest övergripande målsättningen är att i enlighet med utlysningen höja 
valdeltagandet, sänka arbetslösheten, höja sysselsättningsgraden och höja 
utbildningsnivån. Utbildningsnivån kommer vi själva att följa upp i vårt 
projekt, nyckeltal i övriga kriterier hanteras i Tillväxtverkets egna 
utvärderingar. 
 
Kommunen avser att delta i den forskningsansats i den akademiska miljön 
som planeras. Utvärdering och uppföljning kommer att ska även i denna.  
 
Inriktning 
 
Inriktningarna på satsningen kring vuxenutbildningen är flera:  
 
Möjligheterna att delta i eftergymnasiala studier i kommunen ska öka. 
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Möjligheterna att studera i komvux ska öka, inte minst med tanke på nya 
regler för betyg från och med 2020. 
 
Kommunens egen personal ska ges ökad möjlighet att vidareutbilda sig, med 
avsikt att skapa en utbildningsstege. 
 
Familjer ska i högre få förebyggande insatser 
 
Fritidsverksamheten ska ges ett ökat digitalt perspektiv.. 

 
Målsättningar 
 
Den övergripande målsättningen med hela projektet är att 
kommuninnevånarnas utbildningsnivå ska öka. Mätpunkter föreslås vara t ex  
 
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) (N01982) 
Invånare 25-64 år med gymnasial utbildning, andel (%) (N01983) 
Invånare, 25-64 år, med låg utbildningsnivå, andel (%) (N01721) 

 (Kolada)  
 

Som en direkt konsekvens av att arbetet fokuseras mot grundskolans resultat, 
ska mätpunkter även inom grundskolan användas. Det finns många nyckeltal 
i grundskolans lägre åldrar som kan användas indikativt. Detta görs också i 
kommunens egna uppföljningar. Eftersom detta projekt inriktar sig på 
grundskolan som helhet är det rimligt att använda avgångsbetyg i år 9 som 
nyckeltal för hela insatsen. Mätpunkter föreslås vara: 
 
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) (N15436) 
Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen) (N15505) 
   
ÅTGÄRDER MED MÅL (AKTIVITETER)  
 
Projektet kommer till att börja med att fokusera på fem åtgärder; stötta 
inrättandet av ett Lärcentra, Studiemotiverande insatser, Digitalisering, 
Familjecentral samt Administration och kartläggning. 
 
Stötta inrättandet av ett Lärcentra. 
 
Funktionen av ett lärcenter ska skapas och drivas. Lärcentret ska ur projektets 
perspektiv driva frågor kring allmän utbildningsnivå och pedagogiska 
utbildningar. Lärcentret ska i övrigt följa kommunens riktlinjer och samverka 
med socialtjänst och Vuxenutbildning. Till kommunens riktlinjer hör t ex att 
utbilda i enlighet med näringslivets behov. 
 
Investeringar och personal ska ske enligt riktlinjerna i NITUS. 
Utbildningsinnehållet i lärcentret ska vara främst lärarutbildningar och 
omsorgsutbildningar på eftergymnasial nivå, samt tillgång till reguljär 
vuxenutbildning. 
 
Målet ska vara att ett lärcentra enligt NITUS är inrättat och i funktion. 
 
Eftergymnasial utbildning 
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Förutom allmänt stöd till utbildning via lärcentra ska lärarutbildningar 
uppmuntras särskilt. Kommunen ska ta fram en bra riktlinje för hur 
utbildning till lärare för personal under anställning kan ske inom anställning. 
Denna riktlinje ska även omfatta omsorgen, t ex undersköterska till 
sjuksköterska eller från sjuksköterska till specialistsjuksköterska. 
 
Lärarassistenutbildning på YH ska eventuellt användas, eftersom skolan 
överväger ny pedagogisk grundorganisation. 

 
Målet är att möjlighet till utbildning på eftergymnasial nivå ska finnas och 
fungera för kommunens personal. Inga volymer kan ännu diskuteras.  
 
Reguljär vuxenutbildning 
 
Till vuxenutbildning räknas här det som normalt kallas KomVux, d v s 
YrkesVux, SFI, GrundVux och GymnasieVux. Vuxenutbildningen ska ge 
ökad möjlighet till studier för vuxna i behov, inte minst eftersom 
betygstreglerna kommer att förändras 2020. Även här ska kommunens egen 
personal kunna vidareutbilda sig under anställning.  
 
Målet är att tillgång till studier i vuxenutbildning ska öka. Inga volymer kan 
ännu diskuteras. 
 
Studiemotiverande insatser. 
 
Socialtjänsten ska via Individ- och familjeomsorgen (IFO) optimera sin 
verksamhet mot bistånd och insatser. Optimeringen består i att enligt 
utredning och på SKL:s rekommendation digitalisera sin biståndsbedömning. 
Digitaliseringen kommer att leda till att biståndsbedömare får mer tid över till 
att skapa insatser inom t ex utbildningsområdet. En Studie- och 
Yrkesvägledarfunktion ska också finnas vid enheten.  

 
Målsättning är att en biståndshandläggare vid IFO ska hantera 
Studiemotiverande insatser istället för bistånd. 
 
Digitalisering 
 
Digitalisering av grundskolan är väsentlig. Grundskolans digitalisering 
finansieras just nu i hög grad av olika statsbidrag från Skolverket. I 
Kulturskolan finns inte denna typ av satsningar, då bidrag där främst är 
riktade mot verksamhetsprojekt.   
 
Grundskolans arbete mot digitalisering har lett till ett ökat tryck mot 
kulturskolan att skapa kurser och fritidsinnehåll mot området digitalisering. 
Maker- eller hackerspaces har diskuterats, men faller ofta på att kulturskolan 
inte har digital teknik för att klara kurserna. Kulturskolan har i detta 
sammanhang lyft frågan kring kurser i digitalt ljud- och ljusskapande som 
intresseingång till digitalisering och ett framtida makerspace. 
 
Målsättningen är att kulturskolan ska utöka kursutbudet med kurs i digitalt 
ljud- och ljusskapande, med senare avsikt att utveckla verksamhet 
motsvarande ett makerspace. 
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Familjecentral 
 
Utredningar visar förskolans betydelse för grundskolan. Utvärderingar i andra 
kommuner visar att en fungerande familjecentral är mycket positivt för 
familjers användande och uppfattningar av förskola och senare förskola. 
Kommunen avser att använda medel till att (eventuellt i samverkan med 
andra kommuner) utveckla en familjecentral. 
   
Målsättningen är att kommunen ska ha en fungerande familjecentral. 
 
Administration, forskning och uppföljning 
 
Kommunen kommer att utveckla arbetet med handlingsplanen och följa upp 
den. Kommunen ser värdet av, och kommer att delta i den forskningsansats 
som planeras i den akademiska miljön.   
 
Målsättningen är att kommunen kan planera och genomföra insatser mot 
målsättningarna i projektet. 
Kommunen ska också kunna diskutera effekterna av åtgärderna och genom 
forskning medverka till kunskapsspridning. 
 
MÅLSÄTTNINGAR I SAMMANDRAG 
 
Övergripande: 
 
- kommuninnevånarnas utbildningsnivå ska öka 
 
Nyckeltal: 
 
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) (N01982) 
Invånare 25-64 år med gymnasial utbildning, andel (%) (N01983) 
Invånare, 25-64 år, med låg utbildningsnivå, andel (%) (N01721) 
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) (N15436) 
Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen) (N15505) 

 
Aktivitetsmål: 
 
- ett lärcentra enligt NITUS är inrättat och i funktion 
- möjlighet till utbildning på eftergymnasial nivå ska finnas och fungera för 
kommunens personal. 
- tillgång till studier i vuxenutbildning ska öka. 
en biståndshandläggare vid IFO ska hantera Studiemotiverande insatser 
istället för bistånd. 
- kulturskolan ska utöka kursutbudet med kurs i digitalt ljud- och 
ljusskapande, med senare avsikt att utveckla verksamhet motsvarande ett 
makerspace. 
- kommunen ska ha en fungerande familjecentral. 
- kommunen kan planera och genomföra insatser mot målsättningarna i 
projektet. 
- Kommunen kan diskutera effekterna av åtgärderna och genom forskning 
medverka till kunskapsspridning. 
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PRELIMINÄRA KOSTNADER OCH TIDSPLAN 2018-2020 
 
  
(Tkr)   2018 2019 2020 
   
Lokal och inventarier  500 250 250 
Personal   150 300 300 
Utbildningskostnader  600 600 1 100 
(Vikariekostnader, kursavgifter mm) 
Inrättande av lärcentra  1 250 1 200 1 700 

 
SYV   200 200 100 
Biståndshandläggare  100 400  
Studiemotiverande insatser 300 600 100 
    
Kulturskolan, digital investering 100 
Digital personal  100 100 100 
Digitalisering  200 100 100 
 
Uppstartsarbete  200  100  
Familjecentral  200 100 

 
Forskningsansats 1  35 100 100 
Forskningsansats 2  50 100 100 
Administration och kartläggning, 10 % 200 100 100 
Administration  285 300 300 
 
Totalt   2 235 2 250 2 250 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
   
 

  
  
 



 

 
 E-post  Organisationsnr  
Hällefors kommun kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon  Bankgiro  
Fastighetsenheten Sikforsvägen 7 0591-641 00 vx  193-8950  
712 83 Hällefors Hällefors     
      
 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Informationsärende 

Sida 

1(1) 
Datum  
2018-11-16  

Fastighetsenheten 
   
Jessica Nilsson, 0591-641 30   
jessica.nilsson@hellefors.se   
 
 Kommunstyrelsen 

 
 
Vård- och omsorgsboende Hällefors kommun,  
dnr KS 16/00171 
 
Informationsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-26 § 203 
Rapport vård och omsorgsboende Hällefors kommun 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-26 att godkänna ombyggnation av 
våningsplan 2 och 3 i Länsgårdens fastighet på Gillershöjden till vård- och 
omsorgsboende.  Vidare gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att 
utreda ekonomiska konsekvenser av en ombyggnation av Fyrklövern samt att 
i redovisningen jämföra dessa med kostnader för nyproduktion av vård- och 
omsorgsboende via Länsgården.   
 
Processen kring ombyggnationen av Länsgårdens fastighet har försenats bland 
annat på grund av oklarheter kring etablering av en eventuell familjecentral i 
anslutning till vårdcentralen. För att komma vidare har familjecentralen nu 
lyfts ur projektet men diskussioner med Region Örebro län om 
familjecentralen fortsätter och det finns också gemensamma tankar om vart en 
familjecentral bör placeras. Denna process löper vidare oberoende av 
ombyggnationen för vård- och omsorgsboendet. 
 
Så sent som under oktober presenterade Länsgården ett nytt alternativ för 
ombyggnationerna till vård- och omsorgsboende. Det innehåller en ny separat 
entré för boendet och en totalrenovering av lokalerna på plan 2 och 3, dock 
med små ingrepp i den befintliga planlösningen. Detta möjliggör 36 vård- och 
omsorgsplatser till i stort sett samma kostnad som det ursprungliga 
alternativet med 32 platser. Förvaltningen ser mycket positivt på detta förslag 
och har bett Länsgården att projektera vidare. Enligt de senaste uppgifterna 
bedöms byggstart kunna ske under försommaren 2019, att jämföra med den 
ursprungliga planen på byggstart i april samma år.  
 
Förvaltningen har också utrett förutsättningarna för att renovera och 
verksamhetsanpassa vård- och omsorgsboendet Fyrklövern. Enligt 
preliminära uppgifter från fastighetsägaren Hällefors bostads AB kommer 
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denna investering att kunna genomföras utan hyreshöjning men under 
förutsättning att ett nytt 20-årigt hyresavtal tecknas. Förvaltningen inväntar 
definitiva besked från bostadsbolaget innan en redovisning och jämförelse av 
kostnaderna upprättas.       
 

Ekonomi 
De ekonomiska konsekvenserna kommer att redovisas särskilt så snart 
kalkyler finns framme.  
 
Folkhälsa 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 

 
 
 
Tommy Henningsson Jessica Nilsson 
Kommunchef Fastighetschef 
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Delårsrapport för Hällefors Bostads AB per 2018-08-31, 
dnr KS 18/00237 
 
Informationsunderlag 
Bolagsstyrelsens sammanträde 2018-09-17 § 28 
Delårsrapport för Hällefors Bostads AB per 2018-08-31 
 
Ärendet 
Hällefors Bostads AB har sammanställt bolagets ekonomi i ett delårsbokslut 
per 2018-08-31. Enligt gällande ägardirektiv ska bolaget medverka till att 
utveckla Hällefors kommun till en attraktiv kommun med goda bostäder, 
trygga boendemiljöer med god kvalitet och funktionella lokaler. Bolaget skall 
också sträva efter en miljömässigt hållbar utveckling med sunda energisnåla 
hus, vars material och restprodukter kan ingå i det naturliga kretsloppet. 
 
Styrelsen har hittills under 2018 haft fyra sammanträden och därtill genomfört 
en studieresa avseende nyproduktion inom ramen för den centrala 
Kommentus upphandlingen. Ordinarie ledamöter har, med något enstaka 
undantag, deltagit i samtliga sammanträden. 
 
Under året har bolaget genomfört ombyggnader i bolagets egna lokalbestånd. 
Ombyggnaden av bolagets tidigare kontor färdigställdes i början av året med 
inflyttning för Stora Enso i februari och ombyggnaden av fd Caré Christina 
färdigställdes under januari för en nystartad gymverksamhet. 
 
Ett förslag till kommunalt program för bostadsförsörjningen som bolaget 
utarbetat på kommunstyrelsens uppdrag följdes i januari upp med en 
konferensdag för politiker och tjänstemän. 
 
Enligt bostadsförsörjningsprogrammet förväntas en fortsatt 
befolkningsminskning och därmed ett kommande överskott av bostäder. 
Samtidigt råder en strukturell bostadsbrist, främst beträffande större 
lägenheter och tillgänglighet för äldre och funktionshindrade. Därtill kommer 
att beståndets ålder innebär otidsenliga planlösningar och stigande 
underhållskostnader. Detta måste mötas med en kombination av nyproduktion 
och avveckling. 
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Styrelsen studerar för närvarande nybyggnadsprojekt inom Kommentus 
upphandlingen. Enligt gällande regelverk och dess tillämpning med hög 
direktnedskrivning är dock de ekonomiska hindren svåra att övervinna. 
 
Inom kommunen pågår diskussioner om förändringar inom äldreomsorgen. 
Det är fortfarande oklart om bolagets anläggning Fyrklövern är aktuell för 
ändamålet. 
 

Ekonomi 
Hällefors Bostads AB redovisar totalt för rapportperioden ett överskott om 
5,3 miljoner kronor. Resultatet är 1,5 miljoner kronor bättre än föregående 
års delårsrapport. Med tanke på pågående ombyggnads- och 
underhållsprojekt kan något större överskott än avkastningskravet inte 
påräknas. För helår 2018 prognostiserar bolaget ett överskott på 0,4 
miljoner kronor, vilket motsvarar det budgeterade resultatet. 
 
I kommunens ägardirektiv anges två ekonomiska mål för bolaget: 

• Avkastningen på eget kapital ska motsvara den genomsnittliga 
statslåneräntan föregående kalenderår. Avkastningen for dock aldrig 
understiga 2 procent. 

• Bolaget skall långsiktigt sträva mot en soliditet om 20 procent. 
 
Soliditeten bedöms vid årsslutet vara oförändrad, 14,2 procent, eller något 
förbättrad. Fastighetsbeståndets bokförda värde är 133,1 miljoner kronor, 
medan den totala belåningen uppgår till 130,0 miljoner kronor. Utifrån 
tidigare och under året genomförda värderingar bedömer styrelsen att 
beståndets marknadsvärde är ca 250 miljoner kronor. 
 
Bolagets intäkter och kostnader uppvisar vissa skillnader jämfört med 
samma period föregående år. Övriga intäkter är lägre med 2,7 miljoner 
kronor jämfört med samma period föregående år. En orsak är att bolaget 
inte har kvar förvaltningsavtalet för kommunens fastighetsbestånd. Övriga 
kostnader har minskat med 2,7 miljoner kronor. Räntekostnaderna har 
minskat med 0,2 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. 
Orsaken är det gynnsamma ränteläge och att en del av lånen placerats om. 
 
Bolaget tillämpar K2-regelverket om årsredovisning i mindre företag. 
Regelverket innebär att bolaget inte tillämpar komponentavskrivning av 
sina fastigheter. För att kommunen ska kunna göra en koncernredovisning 
har bolaget gjort en tänkt komponentredovisning av sitt fastighetsbestånd 
som påvisar en mindre avvikelse mellan bolagets bokförda avskrivningar 
och komponentavskrivning. Skulle bolaget ha komponentavskrivning 
skulle avskrivningskostnaderna vara 44 000 kronor lägre i delårsrapporten 
per 2018-08-31. 
 
Folkhälsa 
Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till 
bolagets delårsrapport för verksamhetsåret 2018.  
 
Miljö 
Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till bolagets 
delårsrapport för verksamhetsåret 2018.  
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Medborgarperspektiv 
Redovisning utifrån medborgarperspektivet hänvisar förvaltningen till 
bolagets delårsrapport för verksamhetsåret 2018.  

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson kortfattat. 
 
Med detta är allmänna utskottet informerade och informationen 
vidarebefordras till kommunstyrelsen. 
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Delårsrapport för Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen per 2018-06-30, dnr KS 18/00251 
 
Informationsunderlag 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens direktionsprotokoll 2018-09-21 § 
115 
Delårsbokslut för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2018-06-30 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-12 § 88 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens direktionsprotokoll 2018-06-15 § 96 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens direktionsprotokoll 2018-06-15 § 97 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har sammanställt förbundets 
ekonomi och måluppfyllelse i en delårsrapport per 2018-06-30.  
 

Ekonomi 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen redovisar totalt för rapportperioden 
ett underskott på -4,7 miljoner kronor. De skattefinansierade verksamheterna 
visar ett underskott på -2,0 miljoner kronor och de avgiftfinansierade 
verksamheterna visar ett överskott på 1,7 miljoner kronor och till sist för de 
gemensamma verksamheterna redovisas ett underskott på -4,4 miljoner 
kronor.  
 
För helår 2018 prognostiserar förbundet totalt ett underskott på -7,6 miljoner 
kronor. De skattefinansierade verksamheterna prognostiserar -2,3 miljoner 
kronor och de avgiftsfinansierade verksamheterna -3,8 miljoner kronor för 
helår 2018. De gemensamma verksamheterna prognostiserar ett underskott på 
-1,5 miljoner kronor avseende en extraordinär kostnad av engångskaraktär 
som ej hör till verksamheterna. 
 
Det finansiella målet på ett nollresultat uppnås inte för de skattefinansierade 
verksamheterna år 2018. Det finansiella målet avseende de 
avgiftsfinansierade verksamheterna är satt över tid, där tidsperspektivet är 
odefinierat. Målet är över tid redovisa ett nollresultat.   
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har i budget 2018 fastsällt sju 
övergripande verksamhetsmål med koppling till god ekonomisk hushållning. 
Enligt förbundets bedömning kommer två mål att uppnås under året, två mål 
inte uppnås och tre mål genomförs mätning under hösten och redovisas endast 
i årsboklutet. 
 
Förbundets verksamhetsredovisning är uppdelad i sju grupper där respektive 
medlemskommun särredovisas: 
Gemensamma verksamheter gemensamt 
Process Gata/Trafik skattefinansierad 
Process Park/Skog skattefinansierad 
Process Idrott skattefinansierad 
Process Lokalvård skattefinansierad 
Process Återvinning avgiftsfinansierad 
Process VA-anläggn & VA-ledningsnät  avgiftsfinansierad 
 
Respektive verksamhetsgren har egna mål som förbudet bedömer i 
delårsbokslutet. 
 
Förbundet utför investeringsprojekt för medlemskommunernas räkning. Varje 
verksamhetsprocess utarbetar förslag till investeringsbudget med tre års 
framförhållning till respektive kommun. Den investeringsram som beslutas i 
respektive kommunfullmäktige utgör sedan förbundets investeringsplan. För 
Hällefors kommuns del har förbundet en helårsprognos för skattefinansierade 
investeringar på 9,6 miljoner kronor och avgiftsfinansierade investeringar på 
12,9 miljoner kronor. 
 
I samband med förbundet delårsapport för år 2017 framkom det i samband 
med revisionsgranskningen att förbundet hade brister vad gäller bland annat 
avstämning av vissa balansposter, vilket Hällefors kommun tog fasta på och 
efterfrågade svar från direktionen. Hällefors har erhållit direktionens svar som 
visar på att de brister som förekommit vad gäller uppföljning och 
kvalitetssäkring av förbundets redovisning både har och kommer att hanteras 
av förbundet.  

  
Folkhälsa 
Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till 
förbundets delårsrapport för verksamhetsåret 2018.  
 
Miljö 
Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till förbundets 
delårsrapport för verksamhetsåret 2018.  
 
Medborgarperspektiv 
Redovisning utifrån medborgarperspektivet hänvisar förvaltningen till 
förbundets delårsrapport för verksamhetsåret 2018.  

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Ordförande Christina Johansson yttrar sig utan att yrka. 
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Med detta är allmänna utskottet informerade och informationen 
vidarebefordras till kommunstyrelsen. 
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avge delårsbokslut för perioden 2018-01-01 – 2018-06-30 

 

 

 

 

 

 

Antagen av Direktionen 2018-09-21  



Delårsbokslut 2018 

2 

 

Innehåll 

Allmänt om verksamheten ............................................................................................................................................. 3 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens verksamheter ............................................................................ 3 

Organisation .................................................................................................................................................................... 3 

Uppdrag och verksamhetsidé .................................................................................................................................. 4 

Medlemskommuner ..................................................................................................................................................... 4 

Direktionen ...................................................................................................................................................................... 4 

Politiska inriktningsmål ............................................................................................................................................. 5 

God Ekonomisk Hushållning ......................................................................................................................................... 6 

Finansiellt perspektiv .................................................................................................................................................. 6 

Verksamhetsmässigt perspektiv ............................................................................................................................. 6 

Delårsresultat ...................................................................................................................................................................... 7 

Investeringsverksamhet ............................................................................................................................................. 7 

Väsentliga händelser och framtida utveckling ....................................................................................................... 8 

Driftredovisning ................................................................................................................................................................. 9 

Sammanfattning ............................................................................................................................................................. 9 

Personal .............................................................................................................................................................................. 13 

Gemensamma verksamheter ..................................................................................................................................... 16 

Process Gata/Trafik ....................................................................................................................................................... 22 

Process Park/Skog .......................................................................................................................................................... 25 

Process Idrott ................................................................................................................................................................... 28 

Process Lokalvård ........................................................................................................................................................... 30 

Process Återvinning ....................................................................................................................................................... 32 

Process VA-anläggn Process VA-ledningsnät ...................................................................................................... 35 

Resultaträkning ............................................................................................................................................................... 41 

Balansräkning ................................................................................................................................................................... 42 

Kassaflödesanalys ........................................................................................................................................................... 43 

Förkortningar och begreppsförklaringar ............................................................................................................. 44 

 



Delårsbokslut 2018 

3 

 

 

Allmänt om verksamheten 
Ändamålet med förbundets verksamhet är att tillhandahålla de tjänster som medlemskom-
munerna 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. 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens verksamheter 
Skattefinansierade verksamheter 

 Gata/Trafik 

 Park och Skogsförvaltning 

 Idrotts- och fritidsanläggningar 

 Lokalvård 

Avgiftsfinansierade verksamheter 

 Återvinning 

 Vatten och avlopp 

Organisation 
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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 med-
borgarnytta och god miljö. 

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 och  Engagemang (FÖRE). Värde-
ringarna ska skapa en gemensam idé och kultur inom förbundet, samt hjälpa alla medarbetare i 
deras dagliga arbete. 

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 medlems-

kommunerna och de avgiftsfinansierade verksamheterna finansieras fullt ut via taxeintäkter. 

Gemensamma kostnader ska enligt förbundsordningen fördelas i förhållande till befolknings-

antalet i respektive kommun. 

Direktionen och Revision 
Direktionen är Samhällsbyggnadsförbundets politiska ledning som styr all verksamhet. 

Direktionens representanter utses av medlemskommunernas respektive fullmäktige. En för-

bundsordning 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 första halvåret haft åtta sammanträden. 
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Politiska inriktningsmål  
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 samhället. 

 

Rollen som arbetsgivare 

o Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

o Vi är med och bygger ett socialt hållbart samhälle. 

 

 

 

 

 

Ordinarie ledamöter Ersättare

Ordf Jonas Kleber (C) Lindesberg Anne Nyström (C) Lindesberg

V ordf Allan Myrtenkvist (S) Hällefors Christina Johansson (M) Hällefors

Johan Stolpen (V) Hällefors Amanda Kroon (V) Hällefors

Lennart Olsson (S) Lindesberg Ulla Lundqvist (S) Lindesberg

Sven-Erik Larsson (M) Lindesberg Ingrid Åberg (KD) Lindesberg

Ewa-Leena Johansson (S) Ljusnarsberg Mattias Svedberg (S) Ljusnarsberg

Niklas Hermansson (C) Ljusnarsberg Patrik Höök (SD) Ljusnarsberg

John Sundell (KD) Nora Tom Rymoen (M) Nora

Hans Knutsson (S) Nora Solweig Oscarsson (S) Nora
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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 innebär att såväl Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens finan-
siella som verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamåls-
enligt, 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 kommuner i enlighet med förbundsordningen. 
Balanskravet är därmed uppfyllt. 

Resultatkrav                                                                                                                                               
Förbundets skattefinansierade verksamheter finansieras med driftbidrag från medlems-
kommunerna. Målet för de skattefinansierade verksamheterna är att redovisa ett överskott med 
0,1 %. Redovisade prognoser för de skattefinansierade verksamheterna visar ett negativt 
resultat. 

Avgiftsfinansierade verksamheter 

För verksamheterna som finansieras via avgifter – Återvinning samt Vatten och avlopp  – redo-
visas de slutliga resultaten i respektive kommuns redovisning. Prognosen visar en negativ 
avvikelse med 3 450 tkr mot budget. Målet är att över tid redovisa ett nollresultat.  

Verksamhetsmässigt perspektiv 
I förbundet övergripande mål beskrivs hur god ekonomisk hushållning uppnås genom att efter-
sträva en högre effektivitet samt att ha en långsiktigt 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 hushåll-
ning. 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 2018 anges fler aktiviteter som ska utföras för att målen 
ska uppnås. 
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Delårsresultat 
De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett underskott på 2 008 tkr medan de avgifts-
finansierade verksamheterna redovisar ett överskott på 1 666 tkr.  

  

Över-/underskott för de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisas i resp kommuns årsredovisning. 

 

Investeringsverksamhet 

Samhällsbygnadsförbundet har ingen egen investeringsverksamhet i anläggningar. 
Investeringar sker i fordon, maskiner och inventarier.  

Förbundet utför investeringsprojekt för medlemskommunernas räkning. Varje process ut-
arbetar förslag till investeringsbudget med tre års framförhållning som redovisas i respektive 
kommun. Den investeringsram som beslutas i kommunfullmäktige utgör sedan förbundets 
investeringsplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

jan-juni jan-juni jan-juni

(Belopp i tkr) 2018 2017 2016

Nettoomsättning 135 916 129 763 122 846

Delårsresultat

Gemensamt -4 424 -419 689

Skattefinansierat -2 008 4 845 -6 895

Resultat -6 432 4 426 -6 206



Delårsbokslut 2018 

8 

 

Väsentliga händelser och framtida utveckling 
Gemensamt / Övergripande 

o Under våren avslutade dåvarande förbundschefen sin anställning och ny har rekryterats. 
o Ny förbundsordförande tillträdde första januari. 
o GDPR-förordningen trädde i kraft i maj. Förbundet arbetar med implementering. 

Process Gata/Trafik 
o Den snörika vintern medförde stora insatser från förbundet och entreprenörer. 
o Vintern blev både nederbördsrik och lång vilket innebar att vårens sandupptagning kom 

igång senare än normalt. 

Process Park/Skog 

o Parkskötsel kom igång senare än normalt pga den sena sandupptagningen. 
o Torkan under maj-juni innebar att slaghackning ställdes in pga den ökade brandrisken. 

Process Idrott 

o Ny konstgräsplan i Frövi. 
o Nytt utegym på Råssvallen i Guldsmedshyttan. 
o Ombyggnad av fotbollsplan och löparbana på NorvallaIP i Nora. 

Process Lokalvård 

o Översyn av logistiken vid bilkörning ur effektivitets- och miljösynpunkt. 
o Fortsatt arbete med kemikaliefri städning. 

Process Återvinning 

o Kärlservice i egen regi har startat. 
o Ersättning för skrot har legat högre än normalt. 
o Kundenkät genomfördes under våren med både positiva svar men även med 

utvecklingsområden. 

Processerna VA-anläggning och VA-ledningsnät 

o Huvudledningarna i Folkestorp och Lindesjön har bytts ut efter stora driftstörningar de 
senaste åren. 

o Minireningsverk har upphandlats och kommer att installeras på vissa av de förelagda 
anläggningarna. 

o En första avrapportering har skett gällande uppdraget från Lindesberg resp Nora 
kommun att utreda vattenförsörjning på kort och lång sikt. 
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Driftredovisning 
Delårsresultat  

 

Verksamheten inom Samhällsbyggnadsförbundet har under första halvåret i stort genomförts 
enligt fastställd verksamhetsplan. Det ekonomiska resultatet visar på ett minus med 4,7 mnkr. 
De skattefinansierade verksamheterna visar ett negativt resultat på 2,0 mnkr och de avgifts-
finansierade verksamheterna visar ett positivt resultat på 1,7 mnkr. Gemensamma verksam-
heter redovisar ett minusresultat på 4,4 mnkr. 

Prognosen för helåret pekar mot ett minusresultat med 7,6 mnkr mot ett budgeterat underskott 
med 214 tkr, varav skattefinasierade verksamheterna prognosticerar minus 2,3 mnkr och och 
avgiftsfinansierade minus 3,8 mnkr. Gemensamma verksamheterna prognosticerar ett under-
skott med 1,5 mnkr avseende en extraordinär kostnad av engångskaraktär som ej hör till verk-
samheterna. 

Sammanfattning 
Planeringsavdelningen och Produktionsavdelningen  

Avdelningarna ska leda, utveckla och samordna verksamheternas processer utifrån ett helhets-
perspektiv och uppsatta mål. Produktionsavdelningen har dessutom ett övergripande drift-
ansvar. Arbetet med samordning, kompetensutveckling, omvärldsbevakning och kvalitets-
utveckling har fortsatt att utvecklas. 

Former för samnyttjande av resp avdelnings funktioner har utvecklats ytterligare. Förbättrings-
idéer och genomförda förbättringar dokumenteras för att synliggöra förbättringar och utveckla 
en lärande organisation. Arbetet med att förtydliga uppdragen för att effektivisera verksam-
heten samt öka medarbetarnas engagemang bedrivs via ledningsgruppen. Arbetet genomsyras 
av värdegrunden: förtroende, öppenhet, ansvar och engagemang (FÖRE). 

Kompetensförsörjning är en viktig framgångsfaktor för framtiden. Att rekrytera, behålla och 
utveckla rätt kompetenser i organisationen är viktigt för att uppnå satta mål. Kompetensförsörj-
ningsplanen har under våren uppdaterats.   

Avdelningarnas funktioner ska jobba aktivt med omvärldsbevakning. 

Verksamhet/Process

(Belopp i tkr) Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamma verksamheter 29 127 33 551 -4 424 61 765 61 765 0 61 765 63 265 -1 500

Skattefinansierat

Gata/Trafik 27 665 33 392 -5 727 44 931 44 882 49 44 931 47 582 -2 651

Park/Skog 9 159 7 282 1 877 20 875 20 852 23 20 875 20 852 23

Idrott 7 527 7 212 315 14 437 14 423 14 14 437 14 473 -36

Lokalvård 22 928 21 401 1 527 46 021 45 971 50 46 021 45 689 332

Summa 67 279 69 287 -2 008 126 264 126 128 136 126 264 128 596 -2 332

Avgiftsfinansierat

Återvinning 29 081 27 453 1 628 59 155 59 155 0 60 905 60 855 50

Vatten och avlopp 59 525 59 488 38 121 014 121 364 -350 121 714 125 564 -3 850

Summa 88 606 86 940 1 666 180 169 180 519 -350 182 619 186 419 -3 800

Totalt 185 012 189 778 -4 766 368 198 368 412 -214 370 648 378 280 -7 632

Utfall 2018-06-30 Budget 2018 Prognos 2018
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Som ett stöd för att utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheterna kommer avdel-
ningarna att systematiskt arbeta med kvalitet samt bidra till att utveckla och efterfölja de rutiner 
som finns. 

Process Gata/Trafik 

Processen Gata/Trafik har genomförtett antal investeringar under året bl.a. Renoverat Präst-
bron i Lindesberg, byggt en ny rastplats i Fellingsbro och i Nora har en husbilsparkering med en 
servicestation uppbyggts. 

Trafikmätning av hastigheter och trafikmängder har genomförts på ett antal ställen inom 
förbundets verksamhetsområde. 

Beläggningsarbetet sker förlöpande enligt upprättade underhållsplaner. 

Arbete med att hitta samordningsvinster med övriga avdelningar fortsätter. 

Process Park/Skog  

Inom processen park, skog och natur förstärks under andra halvåret kompetensen för att utföra 
skogs- och naturvårdande åtgärder efter en genomförd nyrekrytering. Planering och utförande 
av gallringar och röjningar kommer bli fler och kvalitén höjs. 

En lång ihållande torka under maj och juni har som följd att många driftåtgärder blev inställda 
under sommaren, vilket leder till oslagna ytor och mer ogräs i samhällen.  

Projektering av flera lekplatser har varit intensivt och byggnationer kommer igång efter 
sommarn. 

I Lindesberg avgjordes en tävling för en ny gestaltning av Flugparken. 

Process Idrott  

Verksamheten har genomfört ett antal investeringar, specifikt konstgräsplan i Frövi, nytt utegym 
i Guldsmedshyttan, ny naturgräsplan på Fritidsbyn i Lindesberg. På Norvalla IP i Nora har en 
större ombyggnation av både fotbollsplanen och friidrottsbanorna genomförts. 

Arbete med att hitta energibesparingar fortsätter. 

Underhåll sker fortlöpande enligt upprättade underhållsplaner. 

Process Lokalvård 

Arbete med att införa kemikaliefri städning på fler objekten görs kontinuerligt. Använda kemi-
kaler ska i möjligaste mån vara miljömärkta. 

Alla städobjekt läggs in i ett städprogram för att beräkna städtid och kostnad. 

Nätverksgruppen arbetar vidare och jämför resultat av kvalitetskontroller och nöjdhet i 
kommunerna. 

Logistiken avseende bilkörning mellan städobjekten har kartlagts. 

Verksamheten arbetar vidare med servicesamtalen med en förenklad mall. 
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Process Återvinning  

Insamling av hushållsavfall genomförde ett entreprenörsbyte mitt i påskhelgen, den gamla 
entreprenören avslutade långfredag och nya entrerenören startade sitt uppdrag på annandag 
påsk.  

Inga avvikelser avseende insamling uppstod trots en lång vinter, även på återvinnings-
centralerna har första halvåret inte inneburit något avvikande. 

Arbetet med sluttäckning av deponin på Södra Måle följer den uppsatta tidplanen och arbetet 
med sluttäckning av deponin på Skäret beräknas komma igång under hösten. 

Process VA-anläggning och Process VA-ledningsnät  

Arbetet med vattenförsörjningsplanen som har till syfte att säkra vattenresurser för dricks-
vattenförsörjning på lång sikt beräknas bli färdigställd under hösten 2018.  

Säkerhetsarbetet vid dricksvattenanläggningarna fortgår. Även förberedelserna för reserv-
kraftsanslutning till de mindre vattenverken fortsätter.  

Reservvattenledningen mellan Nora och Lindesberg byggs enligt avtal. Dock har sista etappen, 
mellan Kungsheden och Rya, delats upp på två år på grund av att projektet blev försenat i och 
med överklagan. 

För Nora reningsverk och Lindesbergs reningsverk fortsätter arbetet med att ta fram ett 
partneringsavtal.  

Arbetet med att åtgärda de mindre avloppsanläggningar som fått förelägganden från miljö-
kontoret fortskrider. De flesta av dessa anläggningar kommer att ersättas med minireningsverk.  

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 spillvatten-
nätet dokumenteras.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen genomför inventering av enskilda avlopp vilket medför att 
verksamhetsområdena kontinuerligt kommer att utökas.  

Stora investeringsbehov föreligger eftersom merparten av vatten- och reningsverken är 30-40 
år och ledningsnäten ännu äldre. Anläggningarna är i stort behov av modernisering.  

Råvattentillgångar ska säkras långsiktigt. Arbetet med att följa upp föreskrifter för vatten-
skyddsområden och att förbättra egenkontrollen fortsätter.  

Energieffektivisering utreds.  

Arbetet med att utveckla handlingsplaner, risk- och sårbarhetsanalyser vid eventuell olycka 
samt revidering av skyddsområdesföreskrifter för vattentäktsområden fortsätter.  

Framtid  

Förbundet är fortfarande intressant och unikt avseende antalet kommunaltekniska verksam-
heter i den offentligrättsliga formen kommunalförbund. 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.  
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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 utveck-
lingen och aktivt utveckla verksamheten i dialog med kommunerna.  

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 AME-
enheter 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. Bedöm-
ningen är att praktikenheten har kommit för att stanna och utvecklas mot att erbjuda fler antal 
praktikplatser för yrkeshögskoleutbildningar inom våra verksamhetsområden.  

 

Verksamhetsmål - Gemensamma   

 Av kommuninvånarna ska 80 % uppleva att de fått ett bemötande i kontakten med 
Samhällsbyggarförbundet som kännetecknas av tillgänglighet, förtroende, 
öppenhet, respekt och engagemang, FÖRE. 
Mätning genomförs under hösten och redovisas i Årsbokslutet. 

 Minska övertidstimmar och fyllnadstid jämfört med 2017. 
Första halvåret ökade övertids- och fyllnadstidstimmar. 
Målet kommer troligtvis inte att uppnås. 

 Den totala sjukfrånvaron ska minska med 0,5 procentenheter jämfört med 2017. 
Under första halvåret ökade den totala sjukfrånvaron. 
Målet kommer troligtvis inte att uppnås. 

 Öka resursutnyttjandet över kommungränserna och mellan de olika processerna. 
Arbetet med att utveckla samarbetet mellan processerna har fortsatt. Skapande av 
fordonsförvaltning pågår. Miljösamordnarna driver förbundets miljöarbete ur ett 
helhetsperspektiv. 
Målet kommer troligtvis att uppnås. 

 Säkerställa en rekryteringsbas för Samhällsbyggnadsförbundet. 
Redovisas i Årsbokslutet. 

 Öka förtroendet för förbundets tjänster med kommunledningarna i KNÖL. 
Redovisas i Årsbokslutet. 

 Säkerställa att LOU (Lag om offentlig upphandling) följs samt verka för att 
förenkla anbudsinlämnande. 
Upphandlingsenheten har under våren genomfört en utbildning för att informera om 
lagen och dess betydelse i förbundet. Förbundets upphandlare har också deltagit i en 
företagsträff i Hällefors för att få företagens perspektiv på upphandling. 
Målet kommer troligtvis att uppnås. 
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Personal 

Personalförsörjning 

Under första halvåret 2018 slutade totalt 12 personer inom förbundet sina tillsvidareanställ-
ningar, fyra personer gick i pension, sju till annan arbetsgivare och en person slutade av annan 
anledning. 

Under samma period har nio tillsvidaretjänster tillsatts, sju heltidstjänster inom 
produktionsavdelningen och en på planeringsavdelningen samt en 50 % tjänst inom staben.  

 

Övertid 

Totalt har antalet övertidstimmar under perioden januari-juni ökat med 673 timmar i jämförelse 
med samma period förra året. I nedanstående tabell redovisas mer- och övertid. 

 
 
Lönebildning och löneutveckling 

Lönerevisionsarbetet är slutfört. För tillsvidareanställda tjänstemän blev utfallet 2,0 procent och 
för de inom kommunals avtalsområde 2,3 procent. Totalt för förbundet blev utfallet 2,1 procent. 

Sjukfrånvaro  

Den totala sjukfrånvaron inom förbundet är 7,0 % vid halvårsskiftet. En ökning med 0,7 procent-
enheter jämfört med helår 2017. Som jämförelse var halvårsresultaten för de två senaste åren 
6,9 % resp 7,1 %. 

Långtidssjukfrånvaron - sjukskrivna minst 60 dagar – har ökat, vid halvåret 2018 utgjorde den 
37 % av totala sjukfrånvaron jämfört med 33 % för helåret 2017. Kvinnornas långtidssjuk-
frånvaro är oförändrad medan männens har ökat med 14 procentenheter mot föregående år.  

Avslutade 

tillsvidareanställningar

Annan 

arbets-

givare

Annan 

orsak
Pension

Tillsatta 

tillsvidareanställningar

Inom 

avd/ 

process

Stab 1 1 Stab 1

Planeringsavdelning 2 Planeringsavdelning 2

 -Planeringsavd 1 1  -Process VA 2*)

 -Process Gata/Trafik 1 1 Produktionsavdelning 7

Produktionsavdelning 10  - Process Lokalvård 2

 - Produktionsavd 1 1  - Process Återvinning 2

 - Process Gata/Trafik 1 1  - Process VA 3

 -Process Park/Skog 1 1 *)varav en intern omflyttning från 

 - Process Lokalvård 5 2 3 Produktionsavdelningen

 - Process VA 2 1 1*)

*) Intern omflyttning till Planeringsavdelningen/VA

Avdelning 2018-06 2017-06 2016-06

Kansli/Stab 43 17 29

Planeringsavdelning 469 252 425

Produktionsavdelning 2 692 2 262 2 584

Totalt 3 204 2 531 3 038
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Sjukfrånvaron uppdelat på kön visar en ökning för både kvinnor och män sedan årsskiftet. 
Kvinnors sjukfrånvaro har ökat med 0,5 procentenheter och männens med 1,2 procentenheter. 
Differensen mellan könen är nu 3,1 procentenheter och har därmed minskat det senaste halv-
året. 

 

 

Vid analys av åldersindelad sjukfrånvaro för första halvår konstateras att åldersgruppen under 
29 år minskat med 0,2 procentenheter, däremot har både grupperna 30-49 år och över 50 år 
ökat med 0,8 resp 0,9 procentenheter. Generellt har gruppen 30-49 år sedan 2012 haft den 
högsta sjukfrånvaron. Hittills i år har kvinnor högre sjukfrånvaro än män inom alla tre ålders-
grupper. Bland männen finns den högsta sjukfrånvaron i åldergruppen över 50 år.                     
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Gemensamma verksamheter   

 

Prognosavvikelsen för Staben hänför sig till ett underskott med 1,5 mnkr avseende en extraordinär 
kostnad av engångskaraktär som ej hör till verksamheterna. 

Direktion, Revision och Stab 
Staben ska svara för 

 Funktioner av gemensam karaktär såsom: ekonomi, servicecenter, information, 
personaladministration etc. 

Verksamhetsredovisning  

Staben har skapats för att säkerställa en effektiv hantering av gemensamma funktioner där 
kundfokus och framförhållning är vägledande. Staben består av funktionerna ekonomi, service-
center, information, personaladministration, verksamhetscontroller/kvalitetssamordnare och 
nämndsekreterare.  

Ekonomi 

Under första halvåret har arbetet med att förbättra och effektivisera de administrativa rutinerna 
samt att utveckla uppföljningar och analyser fortsatt. 

Arbetet med komponentavskrivningar avseende investeringar fortsätter. Även arbetet med att 
få fler leverantörer att övergå till elektroniska fakturor har fortsatt. 

Nämndadministration  

Arbetet med att digitalisera Nämndadministrationen har fortsatt under första halvåret. 

Dokumenthanteringsplanen är förbundets sätt att hålla en god ordning och överblick över all-
männa 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. 

Kvalitetssamordning 

Planerings- och budgetdialogen för 2019-2021 är påbörjad. Dialogerna genomförs enligt fast-
ställd dialogplan. 

Dialogmaterialet har fortsatt att utvecklats med tydligare konsekvensbeskrivningar för alla 
volym- och verksamhetsförändringar. Detta för att tydliggöra konsekvenser för kommande drift 
vid utökning/avveckling av drift och investeringar. 

Verksamhet Avvikelse

(Belopp i tkr) Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Budg-Progn

Direktion 0 492 -492 0 645 -645 0 645 -645 0

Revision 0 180 -180 0 340 -340 0 340 -340 0

Stab 8 976 9 696 -720 18 344 17 359 985 18 344 18 859 -515 -1 500

Planering 2 387 2 702 -315 5 670 5 670 0 5 170 5 170 0 0

Produktion 17 764 20 481 -2 717 37 751 37 751 0 38 251 38 251 0 0

Summa 29 127 33 551 -4 424 61 765 61 765 0 61 765 63 265 -1 500 -1 500

Utfall 2018-06-30 Budget 2018 Prognos 2018
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Uppföljning av kvalitets- och miljöledningssystemet - ledningens genomgång - har genomförts 
under våren. Ledningens genomgång är ett verktyg för att följa upp kvalitetsarbetet. En hand-
lingsplan har upprättats efter ledningens genomgång och åtgärder på framkomna avvikelser 
pågår. 

”Ständiga förbättringar” handlar om ett förhållningssätt att allt kan göras bättre än vad som görs 
idag. Organisationen ska upprätta, införa, underhålla och ständigt förbättra kvalitetslednings-
systemet 

Under våren har målarbetet inför 2019 påbörjats efter att Direktionen antagit de politiska 
målen.  

Servicecenter  

Samhällsbyggnad Bergslagens Servicecenter är gemensamt för förvaltningen och förbundet. 
Servicecenter är ”en-väg-in” för medborgare och kunder till båda organisationerna med syftet 
att vara tillgängliga, få en bättre ärendehantering samt att avlasta handläggarna. 

Servicecenter har hand om fakturering och abonnemang för vatten, avlopp, slam och avfall. Även 
frågor och felanmälan kring gator, trafik, park och skog hanteras av servicecenter. Inom trafik-
området handläggs parkeringstillstånd för funktionshindrade och inom gata handläggs och 
beslutas grävtillstånd samt yttranden kring upplåtelse av allmän platsmark. 

Arbetet med och utveckling av felanmälan- och debiteringssystemet fortsätter. Synpunkter och 
felanmälan kan göras via e-mail, app eller telefonsamtal.  Även via ”Mina Sidor” kan ärenden 
kring abonnemang och fakturor hanteras. 

Systematiskt arbete  

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

Personal  

Under första halvåret avslutade förbundschefen sin anställning och övergick till annan arbets-
givare. Inom administration har en tjänst, på 50 %, tillsatts. 

Framtid och verksamhetsutveckling 

Arbetet med att utveckla analys- och uppföljningsarbetet fortsätter. I det arbetet ingår bland 
annat en översyn av verktyg och arbetsmetoder.  

Arbetet med att få fler leverantörer att övergå till elektroniska fakturor fortsätter. 

Organisationen kommer att utvecklas vad gäller servicecenter, fakturering och övrig kommu-
nikation med allmänhet och kunder. Utvecklingen av hemsidan är ett led i detta. Införandet av 
SMS-tjänster 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  

 Säkerställa kvalitén på prognoser. 
Arbetet är påbörjat med att utveckla rapporter som visar trender och sannolika 
utvecklingar. 
Målet kommer troligtvis att uppnås. 
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Avdelning Planering   
Avdelningen ska svara för 

 Att leda, utveckla och samordna verksamheternas process utifrån ett helhetsperspektiv. 

Verksamhetsredovisning    

Planeringsavdelningen ska verka för att de olika funktionerna inom avdelningen kan nyttjas 
inom flera processer samt även underlätta och stimulera samarbete 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 
process samt ansvarar för uppföljning, såväl ekonomisk som kvalitetsmässig.  

Projektenheten inom avdelningen arbetar i första hand med projektering, projektledning och 
upprättande av tekniska underlag samt upphandling av de investeringsprojekt som Samhälls-
byggnadsförbundet 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 helhets-
perspektiv. 

Inom avdelningen finns också övriga planeringsfunktioner såsom upphandlare, planerare, 
belysningsansvarig, vatten/miljötekniker, övrig teknisk handläggning och GIS (geografiska 
informationssystem).  

Förbundet har formulerat mål att öka kunskapen kring Lagen om offentlig upphandling (LOU) 
bland förbundets medarbetare. Upphandlingsenheten har därför genomfört en utbildning under 
årets första månader där anställda med arbetsledande funktion informerats om lagen och dess 
betydelse i förbundets verksamhet.  

För att fånga in företagens perspektiv på upphandling, dess formuleringar och krav har för-
bundets upphandlare deltagit i en företagsträff i Hällefors, ett forum där deltagarna byter idéer 
och erfarenheter. Tanken är att höja upphandlarnas kunskap om hur marknaden utvecklas och 
anpassa kraven i upphandlingsdokumenten samt öka företagarnas intresse för offentlig 
upphandling.  

I maj började dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla, 
vilket påverkar förbundets avtal som i många fall behöver kompletteras. 

I juni presenterades den förenklingsutredning som regeringen fattat beslut om och som ska 
förenkla upphandlingslagstiftningen som infördes årsskiftet 2017. 

Större upphandlingar som har genomförts under det första halvåret 2018:  

 Drift och underhåll av återvinningscentraler i Lindesberg och Nora kommun 

 Kemtekniskt material 

 VA-kemikalier 

 Schaktfria metoder för VA-ledningar 
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 Besiktning och rengöring av vattenreservoarer 

 Sopning och sandupptagning 

 Tekniska konsulttjänster 

Personal 
Antalet anställda på avdelningen var vid halvårsskiftet 27 personer. Under det första halvåret 
har två medarbetare avslutat sina anställningar, en har gått till annan arbetsgivare och en 
avslutat anställningen av annan orsak, och en medarbetare har anställts som projektör samt en 
intern överflyttning från produktionsavdelningen.  

Kompetensförsörjning  

Utbildningsbehoven ses kontinuerligt över vid medarbetarsamtalen som genomförs varje år och 
sammanställs därefter inför kommande år. 

Systematiskt arbete 

Systematiska arbetsmiljöarbetet har utförts enligt upprättad handlingsplan. 

Framtid och utveckling 

Former för samnyttjande av avdelningens funktioner är under ständig utveckling. Förbättrings-
idéer och genomförda förbättringar dokumenteras för att synliggöra förbättringar 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 satta mål. Att attrahera, 
rekrytera och behålla personal samt att utveckla kompetens är ett arbete som behöver utveck-
las. Kompetensförsörjningsplanen har under våren uppdaterats. 

Avdelningens funktioner ska jobba aktivt med omvärldsbevakning för att erhålla kunskap om 
den utveckling som sker i samhället 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 ska verka för att de olika funktionerna inom avdelningen kan användas 
inom flera processer samt även underlätta och stimulera samarbetet mellan processerna utifrån 
ett helhetsperspektiv. 

Avdelningen omfattar sju processer: Gata/Trafik, Park/Skog, Idrott, Lokalvård, Återvinning, VA-
ledningsnät och VA-anläggning. Inom varje process ansvarar kvalitetsledaren för långsiktig 
planering, drift, underhåll och utveckling samt investeringsåtgärder inom respektive verksam-
hetsområde. Kvalitetsledaren upprättar även budget för respektive process samt ansvarar för 
uppföljning, såväl ekonomisk som kvalitetsmässig.  

Verksamheten sköts enligt funktionsbeskrivningar och mot uppsatta mål.  

Avdelningen har under första halvåret fortsatt uppdraget att utveckla samarbete mellan de olika 
processerna. Detta sker genom fortlöpande samordning, uppföljning och utvärdering av verk-
samheten i förhållande till uppsatta mål.  

Arbetet med att skapa en gemensam fordonsförvaltning inom förbundet har fortsatt under 
våren och en Fordonspolicy och Riktlinjer för fordon och maskiner har antagits. En fordons-
ansvarig har utsetts inom  produktionsavdelningen. 

Samarbetet mellan processerna Gata/Trafik och VA har utvecklats i och med att en ny arbets-
metod införts i samband med sandupptagning. Materialet återanvänds inom VA och leder till att 
behovet av inköp av sand/ledningsfyllnadsmaterial minskar. Detta är ett led i hållbarhets-
arbetet. 

Även samarbetet med planeringsavdelningen utvecklas kontinuerligt. 

Inom Praktikenheten har under första halvåret 53 personer varit sysselsatta, tre personer från 
Yrkeshögskola och 50 personer via Arbetsförmedlingen.  Av dessa har 20 personer haft extra-
tjänster inom förbundet, extratjänst är tillfällig anställning från en månad upp till ett år. Till 
största delen har praktikenheten arbetat med skräpplockning och röjningsarbeten.  

Personal  

Antalet anställda inom produktionsavdelningen var vid halvårsskiftet 161 personer. Tio 
personer avslutade sina anställningar, varav en intern överflyttning till planeringsavdelningen, 
samtidigt anställdes sju personer. 

Arbetsbelastningen för arbetsledarna är fortsatt hög. Åtgärder enligt arbetsmiljöföreskrifter har 
fortsatt  att vidtagas i syfte att förebygga ohälsa till följd av för hög arbetsbelastning. 

Kompetensförsörjning                               

Genomförda utbildningar under första halvåret: 
 Våga vara chef 

 Nödvattenutbildning  
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 Röjsåg 

 Arbete på väg    

 Arbetsmiljö 

 Stabs-och ledningsmetodik 

 
Syftet med utbildningarna har varit att säkerställa att personalen har rätt kompetens utifrån 
både arbetsmiljö och nya lagkrav. 

Rekrytering 

Att rekrytera och behålla personal är en utmaning i tider av högkonjunktur och stor efterfrågan 
av personal inom förbundets verksamhetsområden. Rekrytering av arbetsledare och andra 
tjänster har gått bra, vilket gör att förutsättningarna för att utföra uppdraget upprättshålls. 

Systematiskt arbete 

Arbetet med att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet fortgår.  

Skyddsronder, brandskyddskontroller och större händelser av övergripand karaktär följs upp på 
APT med arbetsledarna. Tillbud och avvikelser följs upp på respektive APT samt tas upp på för-
bundsrådet.  

Framtid och verksamhetsutveckling   

Avdelningen fortsätter arbetet med att ta fram underlag för att skapa gemensamma arbetslag för 
anläggningsarbete.  

Resursutnyttjandet i den egna maskinparken har ökat under senaste året. Att ytterligare öka 
nyttjandegraden är möjligt om utbytet av äldre maskiner kan genomföras eftersom reparationer 
av gamla maskiner i annat fall motverkar en högre nyttjandegrad.  

Maskin- och fordonanskaffning de kommande åren kommer fortsatt vara en viktig del för att 
säkerställa att arbetet kan genomföras både resurseffektiv och med god arbetsmiljö. Under 
första halvåret har ett flertal nya maskiner resp fordon anskaffats, vilket underlättar arbetet och 
förbättrar arbetsmiljön.  

Avdelningen arbetar med omvärldsbevakning för att erhålla kunskap om den utveckling som 
sker i samhället och som påverkar organisationens processer. För att främja kunskapsutbyte, 
utveckling och samarbete både inom Samhällsbyggnadsförbundet, lokalt, regionalt och 
nationellt är samverkande nätverk en viktig del. 
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Process Gata/Trafik 
Processen  ska svara för 

 Skötsel av allmän platsmark på gator och 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  

 

Hällefors: Vinterväghållningen ser ut att överskrida budget med 1 000 tkr på helåret. Den åtgärdsplan 
som  trädde i kraft innan sommaren har haft effekt och ser ut att förbättra resultatet med 400 tkr, med 
sänkt nivå på sommarvägsunderhåll som följd. 
Lindesberg: Vinterväghållningen ser ut att överskrida budget med 2 000 tkr på helåret. Den åtgärdsplan 
som  trädde i kraft innan sommaren har haft effekt och ser ut att förbättra resultatet med 1 000 tkr, med 
sänkt nivå på sommarvägsunderhåll som följd. 
Ljusnarsberg: Vinterväghållningen ser ut att överskrida budget med 400 tkr på helåret. Den åtgärdsplan 
som  trädde i kraft innan sommaren har haft effekt och ser ut att förbättra resultatet med 400 tkr, med 
sänkt nivå på sommarvägsunderhåll som följd. 
Nora: Vinterväghållningen ser ut att överskrida budget med 1 000 tkr på helåret. Den åtgärdsplan som  
trädde i kraft innan sommaren har haft effekt och ser ut att förbättra resultatet med 400 tkr, med sänkt 
nivå på sommarvägsunderhåll som följd. 

 
Gata/Trafik  

Process Gata/Trafik ansvarar för drift av all allmän platsmark inom områdena gator (31 mil 
asfaltsväg, 8 mil grusväg och 15 mil gång- och cykelväg), broar (92 stycken) och belysnings-
anläggningar (ca 15 000 belysningspunkter). Målet är att dessa sköts enligt uppdrag och att stor 
vikt läggs på kompetens, kvalitet, utveckling och ekonomi samt estetiska och miljömässiga 
aspekter. Verksamheten är även väghållningsmyndighet och ansvarar bl a för parkerings-
övervakning, P-tillstånd för funktionsnedsatta, godkännande av trafikanordningsplaner och 
lokala trafikföreskrifter. 

I Hällefors har bl a Gäddsjövägen och Wigelievägen asfalterats. 

Prästbron i Lindesberg har renoverats. På Bergslagsvägen vid Prästbron har trafikljusen och 
styrningen av dessa bytts ut. Under våren har ny trafikbelysning monterats på Örebrovägen. En 
ny rastplats har anlagts i Fellingsbro. I Lindesberg har Utvägen och Tulevägen och i Fellingsbro 
Idrottsvägen under våren fått ny beläggning. 

I Ljusnarsberg har bl a Ställdalsvägen fått ny beläggning. 

Kommun

(Belopp i tkr) Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 3 558 3 669 -111 7 904 7 904 0 7 904 7 904 0

Hällefors 4 279 4 861 -582 7 216 7 209 7 7 216 7 809 -593

Lindesberg 11 762 13 359 -1 597 16 989 16 963 26 16 989 17 963 -974

Ljusnarsberg 2 772 4 018 -1 246 5 438 5 433 5 5 438 6 033 -595

Nora 5 294 7 485 -2 191 7 384 7 373 11 7 384 7 873 -489

Summa 27 665 33 392 -5 727 44 931 44 882 49 44 931 47 582 -2 651

Utfall 2018-06-30 Budget 2018 Prognos 2018
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I Nora har en husbilsparkering med servicestation uppförts under våren. Även beläggning av bl a 
Bergslagsvägen och Fågelvägen har utförts. 

Systematiskt arbete 

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

Framtid och verksamhetsutveckling  

Process Gata/Trafik ska fortsätta att mäta trafikmängder och hastigheter för användning vid bl a 
planering av trafikåtgärder och beläggningsåtgärder. 

Arbetet med inventering och dokumentation av gatljusnäten fortsätter.  

Verksamheten ska aktivt medverka i fysisk planering tillsammans med övriga processer inom 
förbundet, medlemskommunerna och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Upprättade investerings-
åtgärder för processens verksamheter ska ligga till grund för en gemensam långsiktig planering.  

Verksamhetsmål  

 Ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet genom att motverka felparkeringar. 
Parkeringsövervakning effektiviseras. Justering av lokala trafikföreskrifter så de 
överensstämmer med befintliga vägmärken. Trafikmätningar genomförs kontinuerligt. 
Målet kommer att uppnås. 

 Trafiksäkerhet. Definiera och långsiktigt eliminera otrygga gatumiljöer. 
Gång- och cykelpassager byggs. Anpassning av körbanor genomförs. Gång- och 
cykelvägar byggs. 
Målet kommer att uppnås. 

 Felanmälningar gällande gatubelysning ska för hel- och halvår minskas med 5% 
               jämfört med motsvarande 2017. 
 Mätning för halvåret visar en minskning med 32 % jämfört med halvåret 2017. 
 Målet är uppnått. 

 Felanmälningar gällande asfaltsbeläggningar ska för helår 2018 minskas med 5% 
jämfört med 2017. 
Mätning sker på årsbasis och resultat redovisas i Årsbokslutet. 
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Investeringar       

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsprojekt (tkr)
Budget 

2018

Utfall  

2018-06-30

Prognos 

2018
Kommentar

Hällefors kommun 8 710 411 8 720
Projektering Stationsv. Etapp 2 70 48 70 Projektering färdigställs i augusti.
Stationsvägen etapp 1 1 450 0 1 450 Byggnation under hösten.
Tillgänglighetsanpassning 500 0 500 Gång- och cykelväg Basvägen Circle K-Hurtigtorpet.
Gatuombyggnad i samb. m. VA 2 500 0 2 500 Åtgärder på Gyltbovägen.
Broar reinvestering 300 0 0 Inga åtgärder pga avsaknad av resurser.
Upprustning gatljusnätet 1 960 127 1 960 Åtgärder i Hjulsjö, Bredsjö, Sikforsv. Göransv. Samt

byte till LED-armaturer.
Tak på befintliga sandfickor 90 0 90 Utredning av plats pågår.
Omdragn av GC-väg Hemgårdsvägen 310 236 620 Arbetet pågår. Medfinansiering 310 tkr.
Planerat underhåll gator och vägar 1 530 0 1 530 Asfaltering av Gäddsjövägen, Wiggelievägen m. fl.

Lindesbergs kommun 7 800 954 4 600
Dagvatten centrala Lindesberg 2 000 503 900 Fortsatt utredningsarbete under 2018, ingen

byggnation.
Tak på befintliga sandfickor 100 0 100 Utredning av plats pågår.
Gatuombyggn i samband med VA 2 500 0 2 000 Beläggningsarbete.
Tillgänglighetsanpassning 300 0 300 Utredning av lämpliga insatser pågår.
Upprustning broar 1 500 53 100 Utredningsarbete för Gröna bron pågår.
Invest i väg- och gatubelysningsanläg. 200 0 200 Flerårsplan för digitalisering, utflytt av abonnemang.
Reinvesteringar väg- och gatubelysn 1 000 398 1 000 Åtgärder på Näsbygatan samt i Ramsberg.
Klimatanpassningsplan 200 0 0
Tillväxt 18 000 15 783 23 650
Ny väg Frövi N:a Bangatan 13 300 15 473 19 300 Färdigt under sommaren. Avvikelse pga till-

kommande arbeten.
Exploatering industrimark Frövi 4 000 0 4 000 Spårläggning och bevakad plankorsning.
Infrastruktur Lindesby 700 310 350 Asfaltering färdig.

Ljusnarsbergs kommun 3 400 145 3 500
Ombyggnad gator beläggning 1 000 25 1 200 Asfaltering av Ställdalsvägen.
Gatuombyggnad i samband med VA 1 000 0 1 000 Åtgärder på Kyrkvägen.
Broåtgärder 100 0 0 Inga åtgärder pga svårigheter att anlita konsulter.
Reinvestering väg- och gatubelysning 500 120 500 Kvarnbackav. Daldocka samt armaturbyten till LED.
Digitalisering väg- och gatubelysning 800 0 800 Flerårsplan för digitalisering och abonneamngsflytt.

Nora kommum 5 910 497 5 410
Rondell vid ICA 150 0 150 Projektering startar under hösten.
Gatuombyggnad i samband med VA 2 500 0 2 000 Åtgärder i Åshyttan.
Ombyggnad gator beläggning 2 000 7 2 000 Bergmästarv. Fågelv. Med flera.
Tillgänglighetsanpassning 300 0 300 Åtgärder i samband med beläggning på Bergmästarv.
Reinvestering väg- och gatubelysning 960 490 960 Bergmästarv. Stadra samt armaturbyten till LED.
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Process Park/Skog 
Processen ska svara för   

 Skötsel av allmän platsmark, tätortsnära skog och övriga grönytor samt kommunala 
skogar. 

 Drift och besiktning av lekplatser. 
 Förvaltning av kommunala reservat och kommunalt naturvårdsarbete. 

Verksamhetsredovisning  

 

Samtliga kommuner:  Torkan under sommaren har påverkat verksamheten. Gräsets tillväxt har medfört 
lägre kostnader för klippning men istället har det behövts tid och material för bevattning av sommar-
blommor, gatuträd och stora träd. Prognosen i samtliga kommuner visar ett nollresultat. 

Park/Skog   

Den kommunala kompetensen för grönytor och naturvård är samlat i processen Park/Skog. 
Genom omfördelning av uppgifter har en ny tjänst som skogs- och naturvårdare skapats. Med 
den nya tjänsten förbättras möjligheterna till skötseln av tätortsnära skogar och natur. Inom 
samma tjänst samlas även uppgifter gällande riskträdshantering och lekplatsbesiktning. Verk-
samheten är därmed en viktig kommunal aktör för att bevaka och utveckla allmänna intressen 
gällande allmän plats och naturvård för medlemskommunerna. Verksamheten har även en viktig 
roll i planläggning och ärendehantering enligt Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken. 

Skogliga åtgärder påbörjades under försommaren. Dock föranledde den påtagliga torkan att 
flera arbeten och driftåtgärder inom hela verksamhetsområdet ställdes in där brandrisk förelåg. 
Förutom avverkningar och röjningar ställdes även slaghack och ogräsbekämpning med gasol in. 

Med anledning av den tidiga värmeböljan sattes sommarblommor ut något tidigare i år. 

Bekämpningen av jättelokan följer handlingsplanen och privata fastighetsägares skyldigheter till 
åtgärder följs upp mer intensivt. Handlingsplanen anpassas efter nya regler från Naturvårds-
verket. På kommunala ytor är åtgärdsbehoven störst i Stråssa. 

Renhållningen förbättrades i centrala Lindesberg och Nora med nya fågelsäkra stora pappers-
korgar. 

Följande lekplatser projekteras med planerad byggnation under andra halvåret: 

 Lindholmstorpet i Hällefors 
 Generationsparken vid strandpromenaden i Lindesberg 
 Brodalen i Lindesberg 
 Striberg 
 Ny dränering av lekplatsen Kristinaparken i Nora 
 Herrhagen i Kopparberg 

Kommun

(Belopp i tkr) Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 1 484 1 484 0 2 975 2 975 0 2 975 2 975 0

Hällefors 1 184 937 247 2 285 2 282 3 2 285 2 282 3

Lindesberg 3 677 2 926 751 10 355 10 343 12 10 355 10 343 12

Ljusnarsberg 883 721 162 1 816 1 814 2 1 816 1 814 2

Nora 1 931 1 214 717 3 444 3 438 6 3 444 3 438 6

Summa 9 159 7 282 1 877 20 875 20 852 23 20 875 20 852 23

Budget 2018Utfall 2018-06-30 Prognos 2018
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I Lindesbergs kommun genomfördes under våren en arkitekttävling avseende ny gestaltning av 
Flugparken. Ett vinnande förslag är utsett och projektering kommer att starta. Ny plantering till 
den nyanlagda rastplatsen i Fellingsbro planeras. 

I Nora kommun planterades rabatter vid Godtemplargränden och på Nora torg. En hundaktivi-
tetsplats har iordningställts. 

Praktikenheten har röjt, städat och förbättrad standarden på lekplatser där standardhöjningar 
inte rymts inom ordinarie verksamhet. 

Systematiskt arbete  

Sker fortlöpande enligt upprättade handlingsplaner. 

Framtid och verksamhetsutveckling  

Upprättandet av skötselplaner för gräsvård fortsätter och revideringar av kartmaterial sker 
löpande. 

Processen medverkar aktivt i fysisk planering såsom detaljplaner, översiktsplaner och i arbetet 
med grön infrastruktur tillsammans med medlemskommunerna och Samhällsbyggnadsför-
valtningen. 

Verksamhetsmål  

 Dialog med kommunerna om prioriteringar i drift utifrån funktionsbeskrivning, 
kartunderlag och driftbudget ska förbättras.  
Inga dialogmöten genomförda under första halvåret. 
Målet kommer troligvis inte att uppnås. 

 Förbättra parkmiljöer avseende renhållning. Mer än 60 % ska vara nöjda med 
renhållning på allmän platsmark. 
Praktikenheten har ökat frekvensen av skräpplockning utöver förbundets tidigare nivå. 
Enkät genomförd under sommaren visar att 77 % är nöjda eller mycket nöjda med ren-
hållningen. 
Målet är uppnått. 

 Utöka naturvårdande skötsel i värdefulla biotoper. 
I ett mindre antal objekt i Nora kommun har gran röjts i syfte att främja naturvärden. 
Bidrag för åtgärder av värdefulla biotoper har sökts och godkänts för Nora och Hällefors. 
Målet kommer troligvis att uppnås. 
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Investeringar  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsprojekt (tkr)
Budget 

2018

Utfall  

2018-06-30

Prognos 

2018
Kommentar

Hällefors kommun 830 0 830
Parkinvesteringar enligt plan 200 0 200 Trädplantering under hösten. Åtgärder vid Stationsv.
Lekplatser enligt plan 500 0 500 Anläggning av lekplats vid Lindholmstorpet under 

hösten.
Trädplantering Sikforsvägen 130 0 130 Utredning pågår.

Lindesbergs kommun 1 400 17 1 700
Generationslekplats 1 100 17 1 400 Byggnation påbörjad. Medfinansiering 300 tkr.
Ers staket Folkets hus Lindesberg 300 0 300 Byggs under hösten.
Tillväxt 1 500 0 400
Flugparken 1 500 0 400 Konsult upphandlad för att ta fram bygghandlingar.

Byggnation skjuts till nästa år.

Ljusnarsbergs kommun 957 0 607
Stensättning Malmtorget 607 0 607 Byggs under hösten.
Allmänna lekplatser 350 0 0 Byggnation av lekplats i Herrhagen under hösten.

Nora kommun 1 990 254 2 306
Hagbydammen 200 233 400 Arbete med ansökan hos Mark- och miljödomstolen 

pågår. Avvikelse pga mer arbete beställt från konsult
än årets budget. Projektet fortsätter 2019.

Åtgärder i Skolparken 100 0 100 Renovering av fontän i augusti.
Utveckling Strandpromenaden 100 0 100 Planering av åtgärder inför 2019 påbörjas under

hösten.
Parkutrustning 400 21 516 Träd till torget, Godtemplargränd och Maria Lang-

parken. Inköp av parkutrustning.
Reinvestering lekplatser 790 0 790 Byggnation av lekplats i Striberg under hösten. 

Dränering av Kristinaparken. Beläggningsarbeten vid
lekplatsen i Skolparken.

Strandskoning 400 0 400 Entreprenör anlitad och planering för byggnation 
pågår.
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Process Idrott  
Processen ska svara för  

 Skötsel, drift och underhåll av idrotts- och fritidsanläggningar. 

Verksamhetsredovisning  

 

I Hällefors, Lindesbergs och Ljusnarsbergs kommuner följer verksamheten budget. I Nora kommun har 
skötselavtalet med Nora BK indexuppräknats för andra halvåret vilket innbär att kostnaderna ökar med 
50 tkr. 

Idrottsanläggningar 

I de fyra medlemskommunerna finns 35 idrotts- och fritidsanläggningar som verksamheten 
sköter, bl. a gräs- och grusbollplaner, ishallar, badplatser, elljusspår och idrotts- och 
fritidsanläggningar övrigt. Målet är att dessa sköts enligt uppdragsbeskrivningar och stor vikt 
läggs på kompetens, utveckling, ekonomi och miljömässiga aspekter. 

Issäsongen är över utan några större störningar i driften. Dock blev det en förlängd säsong för 
att Lindlöven IF hade lagt in några cuper för ungdomslagen.  

Fotbollssäsongen har börjat med en kall vår som missgynnat växligheten och därmed förhindrat 
tidigt spel på fotbollsplanerna. 

På Fröjevi i Frövi har en ny konstgräsplan börjat anläggas som beräknas vara klar i mitten av 
juli. 

Under våren har en större renovering av omklädningsrum på Råssvallen i Guldsmedshyttan 
färdigställts. Renovering av kylkompressor har påbörjats. Under våren har även ett nytt utegym 
byggts på Råssvallen. 

Fotbollsplanen på Norvalla IP i Nora byggs om och fotbollsplanen samt löparbanan för fri-
idrotten dräneras om. Arbetet beräknas vara klart till semestern.  

På Djäkens badplats i Kopparberg har nya bryggor till badet tillverkats.  

På badet i Grythyttan har taket på Grillstugan renoverats. 

Systematiskt arbete 

Sker fort löpande enligt upprättade handlingsplaner. 

Uppföljning av brandskyddskontroller fortsätter och arbetet med riskanalyser pågår ständigt. 

Framtid och verksamhetsutveckling 

Arbetet med att hitta nya energibesparande åtgärder fortsätter. 

Kommun

(Belopp i tkr) Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 1 089 1 089 0 2 169 2 169 0 2 169 2 169 0

Hällefors 125 62 63 250 250 0 250 250 0

Lindesberg 5 288 4 794 494 9 970 9 960 10 9 970 9 960 10

Ljusnarsberg 282 425 -143 563 563 0 563 563 0

Nora 743 842 -99 1 485 1 481 4 1 485 1 531 -46

Summa 7 527 7 212 315 14 437 14 423 14 14 437 14 473 -36

Utfall 2018-06-30 Budget 2018 Prognos 2018



Delårsbokslut 2018 

29 

 

 

Utredning pågår angående bassängtäckning även av de mindre poolerna för att minska 
energibehovet vid badet i Fellingsbro.   

Verksamhetsmål 

 Föreningsnöjdheten ska vara högre än 2017. 
Mätning sker på årsbasis och resultat redovisas i Årsbokslut. 

 Elförbrukningen ska minska med 2 % per genomfört objekt genom alternativa 
lösningar jämfört med 2017. 
Den under 2017 installerade luftavfuktaren i ishallen i Guldsmedshyttan har medfört en 
minskning på halvårsbasis med 4 %. 
Målet kommer troligtvis att uppnås. 

 

 
Investeringar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsprojekt (tkr)
Budget 

2018

Utfall  

2018-06-30

Prognos 

2018
Kommentar

Hällefors kommun 50 0 50
Badplatser enl plan 50 0 50 Renovering av tak på grillstugan vid Grythyttans

badplats.

Lindesberg 5 300 6 152 7 700
Reinvestering idrott 100 0 0
Konstgräsplan Frövi 4 700 5 611 7 000 Färdigt. Medfinansiering täcker underskottet.
Renovering kylkompressor Råsshallen 100 313 400 Arbetet påbörjat. Avvikelsen beror på behov av 

renovering av motor och utbyte av pump.
Fritidsbyn nya bollplaner 400 228 300 Färdigt, men kan behöva sås om pga sommarens torka.

Ljusnarsbergs kommun 115 38 115
Fasad och fönster Olovsvallen 75 0 75 Arbetet planeras att färdigställas i september.
Nya bryggor Djäkensbadet 40 38 40 Färdigt.

Nora kommun 320 685 685
Dränering Norvalla 320 685 685 Avvikelsen beror på flytt av staket och utfyllnad av 

slänter runt löparbanan. Avvikelsen täcks av överskott
på andra projekt samt tillskott från Kultur och fritid.
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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  

 
 
Hällefors: Generell återhållsamhet med inköp, har ej ersatt personal vid sjukfrånvaro första dagen. 
Använt ordinarie personal istället för vikarier för att täcka upp vid sjukfrånvaro. 

Lindesberg: Vikariepolen har avskaffats, även en driftledartjänst har sparats in. Har ej ersatt personal vid 
sjukfrånvaro första dagen. Använt ordinarie personal istället för vikarier för att täcka upp vid 
sjukfrånvaro.Generell återhållsamhet vid inköp. Stor återhållsamhet första halvåret, kommer att gå över 
till mer ”normal” drift andra halvåret. 

Ljusnarsberg: Verksamheten följer i stort budget. 

Nora: Verksamheten följer budget. 

Lokalvård  

Process Lokalvård ansvarar för att utföra lokalvård i lokaler där kommunerna bedriver verk-
samhet. Det är drygt 200 objekt - 120 000 kvm/dag städas, till exempel skolor, förskolor, äldre-
boenden, bibliotek, idrottsanläggningar samt 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 kost-
nadseffektiva som möjligt med bibehållen kvalitet.  

Många nya städobjekt har tillkommit och lagts in i städprogrammet och samtidigt fortsätter 
arbetet med att läsa in de befintliga städobjekten. För att jämföra olika objekt och kostnads-
effektivitet, fortsätter arbetet med nyckeltal, avverkningsgrad och kostnader. 

Workshopgruppen med lärare, rektorer, arkitekter, kostpersonal och personal från lokalvården 
har avslutats. Första delen av Björkhagaskolan i Lindesberg kommer att vara färdig till höst-
terminen 2018. Det har varit värdefullt att städverksamheten fått delta i arbetsgruppen. 

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 
vidare. Gruppen har bl a diskuterat olika sätt att mäta kvalitet samt jämförelser gällande 
avverkningsgrad, kostnad och kundnöjdhet. Arbetet med att jämföra värden före och efter 
städning med avjoniserat vatten och med moppar och dukar tillsammans med vanligt vatten 
kommer att inledas.  

Kommun

(Belopp i tkr) Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 1 596 1 596 0 2 947 2 947 0 2 947 2 947 0

Hällefors 3 348 2 915 433 7 051 7 044 7 7 051 6 951 100

Lindesberg 11 934 10 830 1 105 23 709 23 683 26 23 709 23 409 300

Ljusnarsberg 1 706 1 746 -40 3 522 3 517 5 3 522 3 602 -80

Nora 4 344 4 315 29 8 792 8 780 12 8 792 8 780 12

Summa 22 928 21 401 1 527 46 021 45 971 50 46 021 45 689 332

Prognos 2018Utfall 2018-06-30 Budget 2018



Delårsbokslut 2018 

31 

 

 

Logistiken avseende bilkörning mellan städobjekten har kartlagts. 

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.  

Kvalitetskontroller utförs kontinuerligt och protokollförs, samt åtgärdas vid brister. 

Framtid och framtidsutveckling  

Fortsatt städning med avjoniserat vatten - kemikaliefri städning - inom flera verksamheter. 
För att skura med maskiner utan användning av kemikalier används speciella skurrondeller. 
Använda kemikaler ska i möjligaste mån vara miljömärkta. 

För att arbeta effektivare och ur miljösynpunkt avseende bilkörning ska översyn av logistiken 
göras. 

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 
servicesamtalsmall 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.  

Verksamhetsmål 

 Nöjd-Kund-Index på service och bemötande ska vara minst 70 %. 
Mätning sker på årsbasis och resultat redovisas i Årsbokslut. 

 Minska kemikalieanvändningen genom att utöka antal objekt där kemikaliefri 
lokalvård utförs. 
Antalet objekt har under första halvåret utökats och kommer även fortsättningsvis att 
öka. 
Målet är uppnått 

 Antalet godkända kvalitetskontroller ska vara minst 70 %. 
Mätning sker på årsbasis och resultat redovisas i Årsbokslut. 
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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 

 

Hällefors: Prognosen visar ett intäktsöverskott, 600 tkr, pga högre konsumtionsavgifter, främst ökad 
hämtningsfrekvens och byte av kärl, samt extraavgifter t ex extra tömningar och administrativa avgifter 
vid förändringar. 
För kostnaderna visar prognosen ett underskott med 400 tkr avseende kostnadsökningar pga överklagan 
av insamlingsupphandlingen, inköp av trafikmätningsutrustning för besöksmätningar till  ÅVC samt inköp 
av system avseende digitala företagskort.  

Lindesberg: Prognosen visar ett intäktsöverskott, 750 tkr, pga högre konsumtionsavgifter, främst ökad 
hämtningsfrekvens och byte av kärl, samt extraavgifter t ex extra tömningar och administrativa avgifter 
vid förändringar. 
För kostnaderna visar prognosen ett underskott med 500 tkr avseende kostnadsökningar pga överklagan 
av insamlingsupphandlingen, inköp av trafikmätningsutrustning för besöksmätningar till  ÅVC samt inköp 
av system avseende digitala företagskort.  

Ljusnarsberg: Prognosen visar ett intäktsöverskott, 200 tkr, pga högre konsumtionsavgifter, främst ökad 
hämtningsfrekvens och byte av kärl, samt extraavgifter t ex extra tömningar och administrativa avgifter 
vid förändringar. 
För kostnaderna visar prognosen ett underskott med 400 tkr avseende kostnadsökningar pga överklagan 
av insamlingsupphandlingen, inköp av trafikmätningsutrustning för besöksmätningar till  ÅVC samt inköp 
av system avseende digitala företagskort. Även asfaltering  på Skärets ÅVC, som utnyttjade restmaterial 
från andra asfalteringar i kommunen, påverkar underskottet. 

Nora: Prognosen visar ett intäktsöverskott, 200 tkr, pga högre konsumtionsavgifter, främst ökad 
hämtningsfrekvens och byte av kärl, samt extraavgifter t ex extra tömningar och administrativa avgifter 
vid förändringar. 
För kostnaderna visar prognosen ett underskott med 400 tkr avseende kostnadsökningar pga överklagan 
av insamlingsupphandlingen, inköp av trafikmätningsutrustning för besöksmätningar till  ÅVC samt inköp 
av system avseende digitala företagskort. 
 

Insamling 

Process Återvinning ansvarar årligen för tömning av 27 000 avfallskärl, 9 200 ton kärlavfall 
varav 7 700 ton brännbart avfall och 1 500 ton matavfall, detta görs med ca 600 000 regist-
rerade tömningar. Verksamheten slamtömmer även 7 800 enskilda avlopp. 

Kommun

(Belopp i tkr) Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 4 656 4 656 0 9 790 9 790 0 9 790 9 790 0

Hällefors 4 422 3 575 847 8 615 8 615 0 9 215 9 015 200

Lindesberg 11 251 10 988 263 23 275 23 275 0 24 025 23 775 250

Ljusnarsberg 3 723 3 293 431 7 420 7 420 0 7 620 7 820 -200

Nora 5 029 4 941 88 10 055 10 055 0 10 255 10 455 -200

Summa 29 081 27 453 1 628 59 155 59 155 0 60 905 60 855 50

Utfall 2018-06-30 Budget 2018 Prognos 2018
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I april startade en ny entreprenad – NordRen AB – avseende insamling av hushållsavfall. Avtalet 
gäller i fem år med möjlighet att förlänga med två år. 

Kärlservice 

I samband med starten av ny insamlingsentreprenad började kärlbyten att utföras i egen regi. 
Detta sysselsätter för närvarande en man två dagar i veckan, dock verkar trenden med kärlbyten 
att öka. 

Skrot 

Ersättningen för skrot från återvinningscentralerna har under våren ökat. Detta innebär att 
verksamheten fått mer i ersättning trots att ca 100 ton mindre skrot har tagits emot jämfört med 
samma period föregående år. 

Återvinningscentraler  

Verksamheten sköter åtta Återvinningscentraler i de fyra medlemskommunerna. Inom verksam-
hetsområdet finns även 56 Återvinningsstationer, varav förbunder sköter 19 st och FTI 
(Förpacknings- och Tidningsinsamling) sköter 37 st. 

I samarbete med Returpack (pantamera) finns behållare för PET-flaskor och dryckesburkar ut-
ställda på ÅVC:erna Gyltbo, Södra Måle, Skäret och Ängarna. Under första halvåret har kommun-
invånarna skänkt totalt 32 000 kr (varav från Hällefors 5 200 kr, från Lindesberg 9 400 kr, från 
Ljusnarsberg 9 800 kr och 7 600 kr från Nora). Insamlingen kommer att fortsätta under hösten. 

Kundenkät 

Under våren genomfördes en kundenkät via ett webbformulär, syftet var att få underlag för 
framtida planering och förbättringar. En fråga var hur nöjda abonnenterna var med förbundet 
som leverantör av tjänster för avfallshantering och återvinning. Resultatet visade att 75 % var 
nöjda  med verksamhetens tjänster. Sämst betyg visades på frågor om öppettider och tillgänglig-
het vid återvinningscentralerna. Enkäten skickades ut till ca 6 000 kunder och svarsfrekvensen 
var 32 %. 

Avtal 

Under åren 2016, 2017 och våren 2018 har verksamheten genomfört flera stora upphandlingar, 
exempelvis insamling av kärlavfall, omhändertagande av skrot, hushållsavfall och returträ, även 
påsar för matavfall har upphandlats. Under 2018 har förfrågningsunderlag på två upphandlingar 
skickats ut, insamling av slam från enskilda avlopp och transporter från återvinningscentraler. 
Tilldelning av dessa kommer att ske under sommaren. 

Externt samarbete  

Samhällsbyggnadsförbundet ingår i ett nätverk för avfallsfrågor med värmlandskommuner i 
AGÖ - Avfallsgrupp Öst. Nätverket träffas vid fyra tillfällen per år för att diskutera framtid, prob-
lem och lösningar i de olika kommunerna. 

Systematiskt arbete  

Miljö- och skyddsronder har genomförts på återvinningscentralerna. Åtgärder har vidtagits 
enligt upprättad handlingsplan.  

Brandskyddskontroller har utförts på återvinningscentralerna enligt egenkontroll. 
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Framtid och verksamhetsutveckling  

Större utmaningar de närmaste åren är att öka tillgängligheten för kunderna till återvinnings-
centralerna. Runt om i landet har det med framgång provats med obemannade återvinnings-
centraler, abonnenten får ett passerkort och därmed tillgång till ÅVC:n även när det normalt är 
stängt. 

Information på olika sociala medier är en utmaning att möta, flertalet kommuner lägger mycket 
resurser på detta för att nå ut till alla abonnenter. 

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 insamlings-
ansvaret ska utformas i praktiken. Intentionen är att det ska bli enklare för hushållen att lämna 
förpackningsavfall och returpapper till återvinning. Förslaget öppnar för förbundet att bl.a. ut-
öka servicegraden när det gäller fastighetsnära insamling. I juni kom regeringens beslut på 
förordningsförändring av producentansvaret, det kommer att ställas högre krav på fullt insam-
lingsansvar. Dock framgår det inte av förordningen hur själva insamlingen ska gå till. 

 

Verksamhetsmål 

 Andelen abonnenter som valt att sortera ut matavfall ska 2020 vara minst 80 % av 
förbundets abonnenter. Delmål för 2018 är 78 % och delmål för 2019 är 79 %. 
Mätning sker på årsbasis och resultat kommer att redovisas i Årsbokslutet. 

 Negativ miljöpåverkan i form av lakvatten från avslutade deponier ska minska 
med 5 % jämfört men 2017. Gäller för Gyltbo, Skäret och Södra Måle. 
Mätning sker på årsbasis och resultat kommer att redovisas i Årsbokslutet. 

 Total mängden insamlat mat- och restavfall från kärl ska minska med 0,5 % per 
person och år jämfört med 2017.  
Mätning sker på årsbasis och resultat kommer att redovisas i Årsbokslutet. 

 Det ska vara lätt att sortera rätt vid förbundets återvinningscentraler.  
Nulägesanalys är genomförd och informationsskyltar är beställda. 
Målet kommer att uppnås. 

 
Investeringar  
 

 

 

Investeringsprojekt (tkr)
Budget 

2018

Utfall  

2018-06-30

Prognos 

2018
Kommentar

Hällefors kommun 200 0 200
Asfaltering Gyltbo ÅVC 100 100
Infartsbom Gyltbo ÅVC 100 100

Lindesbergs kommun 0 0 0

Ljusnarsbergs kommun 100 0 100
Infartsbom Skäret ÅVC 100 100

Nora kommun 100 142 142
Asfaltering ÅVC Ängarna 100 142 142 Kompl asfaltering av infartsväg. Avvikelsen beror

på att del av planerad asfaltering nästa år genom-
fördes innevarande år.
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Process VA-anläggn Process VA-ledningsnät 
Processerna ska svara för 

 Ny- och ombyggnation av VA-ledningar. 
 Drift och underhåll av VA-nätet. 
 Att abonnenter inom verksamhetsområdet får ett bra dricksvatten. 
 Att avleda avloppsvattnet. 
 Att rening av avloppsvatten sker på ett miljöriktigt sätt. 

 
VA-verksamheten är uppdelad i två processer: 

 Process VA-anläggning som ansvarar för alla reningsverk, vattenverk och pumpstationer. 
 Process VA-ledningsnät som ansvarar för allt ledningsnät från anläggning ut till 

abonnent samt dagvattenhantering. 

Verksamhetsredovisning 

 

Hällefors: Prognosen visar ett kostnadsunderskott pga extra driftåtgärder på ledningsnätet för att minska 
inläckage. 

Lindesberg: Prognosen visar ett intäktsöverskott pga ökade anslutningsavgifter. 

Ljusnarsberg: Prognosen visar ett intäktsunderskott pga minskade förbrukningsavgifter. Beroende på 
direktavskrivning  för del av kostnaden för projekt  överföringsledning Ställdalen-Högfors visas ett 
kostnadsunderskott, vilket är kommunicerat med kommunen. 

Nora: Ingen budgetavvikelse  visas, prognosen visar ett intäktsöverskott beroende på ökade anslutnings-
avgifter och samtidigt ett kostnadsunderskott pga ökade kostnader för arbete med ökad driftsäkerhet i 
befintligt ledningsnätet. 

Dricksvatten  

Av kommunernas invånare är ca 80 % anslutna till verksamhetens vattenförsörjning. Från de 26 
vattenverken produceras 13 000 m3 rent vatten/dygn. Vattenförsörjningen baseras till största 
delen på grundvatten, endast två vattenverk använder ytvatten. Tillgängligheten på dricksvatten 
har varit nära nog 100 %. 

Dricksvattnet håller en hög och jämn kvalitet. Provtagningar och analyser sker enligt Livs-
medelsverkets anvisningar och av Samhällsbyggnadsförvaltningen fastlagt kontrollprogram. 

Under våren har Samhällsbyggnadsförvaltning genomfört kontroller på några vattenverk där 
verksamheten granskades och godkändes. En arbetsgrupp arbetar med att revidera vatten-
verkens befintliga HACCP – egenkontroller – samt upprätta nya i de fall där det ej funnits några. 

Kommun

(Belopp i tkr) Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 10 576 10 576 0 20 644 20 644 0 20 644 20 644 0

Hällefors 10 303 10 530 -227 20 515 20 515 0 20 515 21 515 -1 000

Lindesberg 20 336 19 752 584 41 675 41 675 0 42 175 41 675 500

Ljusnarsberg 8 279 8 144 135 19 380 19 380 0 18 880 21 880 -3 000

Nora 10 032 10 486 -454 18 800 19 150 -350 19 500 19 850 -350

Summa 59 525 59 488 38 121 014 121 364 -350 121 714 125 564 -3 850

Utfall 2018-06-30 Budget 2018 Prognos 2018
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Arbetet med att utveckla handlingsplaner, risk- och sårbarhetsanalyser vid eventuell olycka 
samt revidering av skyddsområdesföreskrifter för vattentäktsområden fortsätter. 

Permanent grundklorering ersätter portabel klorering. Rutiner är kompletterade för att minska 
antalet anmärkningar och omprover.   

Säkerhetsarbetet vid dricksvattenanläggningarna fortgår.  

Vid rengöring och besiktning av vattentornen i Lindesberg gjordes vissa noteringar. För att 
reservoarerna fortsatt ska hålla en hög standard kommer det att krävas en del investeringar. 
Förfrågningsunderlag inför ombyggnation tas fram under sommaren. 

Arbetet med vattenförsörjningsplanen, med syfte att säkra vattenresurser för dricksvattenför-
sörjning på lång sikt, har dragit ut på tiden och beräknas bli färdigställd under hösten 2018. 

Ombyggnationen av Finnhyttans vattenverk är upphandlad med planerad start i september. I 
samband med ombyggnationen förbereds vattenverket för att kunna ta emot vatten från 
Ljusnarsbergs nya reservvattentäkt Sundet. Kommunen har inlett expropriation av mark för 
reservvattentäktsområdet.  

Spillvatten 

Inom verksamhetsområdet finns 27 reningsanläggningar som renar ca 21 000 m3 spillvatten per 
dygn samt 290 pumpstationer. Reningsverkens målsättning är att rena spillvattnet till godkända 
gränsvärden, vilket kräver tillförlitliga och ständigt fungerande avloppsanläggningar. Anlägg-
ningarna ska drivas optimalt med hänsyn till tekniska, ekonomiska och ekologiska faktorer så 
att minsta möjliga miljöpåverkan erhålls.  

Förstudier av Lindesbergs reningsverk och Nora reningsverk pågår. Ett underlag till ett så kallat 
partneringsavtal håller på att tas fram. Partnering innebär en strukturerad samverkansform där 
nyckelaktörer samarbetar för projektets bästa i en öppen dialog och en transparant arbetsmiljö. 
Partnering bygger på ärlighet och öppenhet mellan parterna. Förfrågningsunderlag skickas ut 
under hösten. 

Bångbro reningsverk drivs med ny teknik för ökad kapacitet. Försöksperiod pågår med den nya 
processen för att följa upp hur temperaturväxlingar påverkar reningsfunktionen. Ett åtgärds-
förslag finns framtaget för att optimera driften. I första steget installeras ett trumfilter mellan 
MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor – suspenderade biofilmsbärare) och aktiv-slam-steget. I steg 
två kommer ett skivfilter att monteras på utgående vatten. Denna finpolering gör att utgående 
partiklar i vattnet minskar. 

Upphandlingen av minireningsverk är klar. De platser som får de nya minireningsverken är 
Sävsjön, Bredsjö,  Älvestorp, Hjulsjö, Järnboås, Grönbo, Kloten och Allmänningbo. Verken ska 
detaljprojekteras och nya ansökningar kommer att lämnas in. De anläggningar som får mini-
reningsverk under 2018 är Sävsjön, Bredsjö, Grönbo samt Järnboås. 

Ledningsnät 

Verksamheten sköter och underhåller ca 175 mil ledningsnät; vattenledningar, spillvatten-
ledningar samt dagvattenledningar.  

Ledningsnätet kartläggs och utreds med syfte att minska miljöpåverkan på recipient 
(mottagande vattenområde av orenat eller renat spillvatten eller dagvatten), belastning på 
reningsverk och minimera antalet översvämningsskadade fastigheter. 

Inventeringar av felkopplat takvatten, in-och utläckage och dagvatten kopplat på spillvatten-
nätet dokumenteras. En helhetsbedömning som innefattar antal störningar och bräddningar i 
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pumpstationer utgör sedan grunden för bedömning av ledningsnätets status och prioritering 
görs var insatserna bör genomföras först. I helhetsbedömningen tas även hänsyn till de villkor 
som Länsstyrelsen ställer. Prioriteringen dokumenteras i handlingsplanen ”Åtgärdsprogram för 
ledningsnät” och kommuniceras med Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Under våren har ledningsnätsutredningar utförts i området Soltunet i Nora. 

För att minimera läcksökningsområdena undersöks kontinuerligt var på nätet flödesmätare ska 
installeras. I och med att fler flödesmätare installeras konstateras snabbare var läcksöknings-
insatser ska sättas in. 

I Nora har arbetet fortsatt med att utöka verksamhetsområdet kring Norasjöns Östra strand. För 
årets etapp, den tredje, mellan Nedre Alntorp och Kungsheden pågår projekteringen. På samma 
sträcka projekteras även reservvattenledningen mellan Nora och Lindesberg enligt reserv-
vattenavtalet. 

Årets stora investeringsprojekt i Ljusnarsberg är etapp ett i utbyte av den befintliga spillvatten-
ledningen mellan Ställdalen och Högfors. Denna sträcka har senaste åren haft många kostsamma 
driftstörningar vilket gör att ledningen nu byts ut. Projektet är indelat i tre etapper. På samma 
sträcka så läggs även vattenledningar med, för att på sikt bygga bort de små vattenverken i 
Mossgruvan och Ställberg och istället förse samhällena med vatten från Finnhyttans vattenverk. 

Mellan Storå och Lindesberg ligger en lång överföringsledning. Denna ledning transporterar 
spillvatten från Storå, Stråssa och Guldsmedshyttan till reningsverket i Lindesberg. I området 
runt Folkestorp övergår ledningen från trycksatt till självfallsledning och spillvatten rinner där-
ifrån med självfall in mot reningsverket. Från släppunkten har ledningen angripits av svavelväte, 
vilket ofta bildas vid långa överföringsledningar. Svavelvätet gör att de gamla betongledningarna 
vittrar sönder och rasar ihop. Under våren har, på en sträcka av ca 500 m, omläggning av led-
ningar samt installation en s.k Odominbrunn skett. En Odominbrunn reducerar svavelvätet för 
att ledningarna inte ska påverkas i framtiden. 

Under våren har den trasiga sjöledningen i Lindesjön plockats upp och ersatts med en ny 
ledning. 

I Hällefors har den gamla huvudspillvattenledningen uppström Fjällbo reningsverk, på en 
sträcka av 700 m, förnyats genom relining. Reningsanläggningen i Saxhyttefallet är nu bort-
kopplat och spillvattnet leds via en överföringsledning till Fjällbo reningsverk. 

Miljömålsarbete 

De av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen är vägledande för VA-verksamheten. Fort-
löpande sker översyn av energiförbrukning, kemikaliehantering, uppföljning av utsläpps-
mängder och grundvattenkvalitet. 

Lagar och krav 

Nya behörighetsreformen gällande elsäkerhet medför att egenkontrollprogram behöver upp-
rättas. 

Systematiskt arbete 

Som en del av det systematiska arbetet med arbetsmiljö, miljö, kvalitet, säkerhet och brand fort-
sätter kartläggningen av risker och framtagande av handlingsplaner med åtgärder. 
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VA-verksamheten fortsätter att utveckla systemen för driftövervakning, även kvalitetslednings-
systemet ses över. Förbundets hemsida kompletteras kontinuerligt med information om dricks-
vattenkvalitet och pågående ledningsarbeten. 

För att klara kvalitetssäkringen och egenkontrollen måste driftövervakningssystemet upp-
dateras kontinuerligt. 

Framtid och verksamhetsutveckling  

Hälsosamt och rent dricksvatten, spillvattenrening för att förhindra spridning av sjukdomar 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 led-
ningsnät behöver ökas och anpassas till klimatförändringar. En huvuduppgift är att verka för att 
investeringar sköts och förnyas på ett optimalt sätt.  Prioriterat fortsätter arbetet med reserv-
vattenfrågor, energieffektivisering och teknikutveckling. 

Merparten av vatten- och reningsverken är 30-40 år och ledningsnäten ännu äldre. Anläggning-
arna 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. 

Inventering av ledningsnätens status och handlingsplan för utbytestakt av ledningsnäten fort-
sätter.  

Arbetet med att öka säkerheten i dricksvattenförsörjningen pågår löpande. Säkerhetsanalys av 
alla dricksvattenanläggningar enligt Livsmedelsverkets föreskrift är pågår. 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. 
Tillträdesregler ses över och ett säkert nyckelsystem utreds. Skalskydd förbättras löpande. 

Befintliga markbäddar och infiltrationsanläggningar samt vissa vattenverk har svårt att klara de 
nya reningsparametrarna och lagkraven.  

Utredningar kommer att göras på de mindre vattenverken för att om möjligt anlägga överför-
ingsledningar från de större produktionsanläggningarna. Detta medför en effektivisering i och 
med att det blir färre anläggningar att driva och underhålla. När det gäller de mindre anlägg-
ningarna på spillvattensidan utreds alternativen överföringsledningar eller minireningsverk. 

Råvattentillgångar ska säkras långsiktigt. Arbetet med att följa upp föreskrifter för vatten-
skyddsområden 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 är i drift och utvecklas efter behov. Syftet med 
modellen är att planera utvecklingen av VA-taxan och det egna kapitalet (VA-fonden) utifrån 
kommande investeringar. 

Energieffektivisering utreds bl a inom slamhantering med rötgasanläggning och eventuellt egen-
el, 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. 
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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 kva-
lificerad personal med specialistkompetens. Branschen står inför ett generationsskifte, och det 
blir viktigt att ha en organisation som kan rekrytera och behålla medarbetare. 

 

Verksamhetsmål 

 VA-anläggning 

 Verksamhetens utsläppsvilkor som årsgränsvärden och begränsnings-
värden ska inte överskridas, baserat på respektive tillståndsbeslut.  
Mätning sker på årsbasis och resultatet redovisas i Årsbokslutet. 

 

 VA-ledningsnät 

 Minska utläckage av dricksvatten. Skillnaden mellan producerad och 
debiterad mängd vatten ska minska jämfört med 2017. 
Jämfört med halvåret 2017 har skillnaden i Hällefors och Nora ökat, i 
Lindesberg oförändrat, medan skillnaden i Ljusnarsberg har minskat. 
Målet är delvis uppnått på halvårsbasis. 
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Investeringar 
 

 

 

 

 

 

Investeringsprojekt (tkr)
Budget 

2018

Utfall  

2018-06-30

Prognos 

2018
Kommentar

Hällefors kommun 12 700 1 901 12 711
Gyltbovägen VA-ledn 2 400 556 2 400 Omläggning vatten- o spillvattenledn, ny dagvatten-

ledn, 400 m.
Förnyelse huvudspillvattenledn 1 000 1 011 1 011 Förnyelse av huvudspillvattenledning ca 700 m,

uppströms Fjällbo RV. Projektet färdigt.
Linnkällsvägen Grythyttan etapp 1 3 500 324 3 500 Byte av VA-ledningar ca 600m.
Sävsjöns RV 2 900 5 2 900 Föreläggande. Nytt minireningsverk.
Bredsjö RV 2 900 5 2 900 Föreläggande. Nytt minireningsverk.

Lindesbergs kommun 35 100 6 556 33 800
Ny väg och VA-anslutning industriomr 900 733 900 Tillväxt .Vatten- och spillvattenledn i samband med 

ny stickväg på industrirakan.
Norslund VA-utbyggnad 1 600 300 1 600 Tillväxt . Ridhuset.
Stickväg Växthuset. 1 200 18 600 Tillväxt . Stickväg Växthuset fartrakan.
Ledning Gammelbo-Ramsberg 4 000 79 4 000 Överföringsledning, vatten- och spillvatten, delvis

sjöledning 2 km.
Reservvatten Linde-Nora etapp 2 5 600 0 4 600 Reservvattenledning. Sambyggnad med Östra 

Stranden Nora, slutdatum för projektet 31/6 2019.
Folkestorp 1 500 1 480 1 500 Utbyte befintliga vatten- och spillvattenledning,

ca 500 m.
Cederborgsvägen-Strandvägen 2 700 99 2 700 Byte huvudvattenledning samt dagvattenledning,

ca 500 m.
Sjöledning Lindesjön 2 800 2 777 3 100 Sjöledning ca 1,2 km. Avvikelsen beror på att dyk-

arbetet blev dyrare en kalkylerat pga att dykarbeten 
är svåra att beräkna.

Samläggn VA o Fjärrvärme Guldsmedsh 1 500 16 1 500 Byte befintliga vatten- och spillvattenledn ca 700 m.
Vibyn etapp 2 3 000 3 000 Exploatering Vibyn etapp 2 Frövi.
Vattentorn Lindesberg 0 Budgetmedel överfört till projekt Samläggn VA o 

Fjärrvärme.
Pumpstation Storå 500 500 Nya inloppspumpar till pumpstationen.
Säkerhet VV 500 76 500 Infiltration till Rockhammars VV, Säkerhetsbarriärer.
Allmänningbo RV 1 500 3 1 500 Föreläggande. Kompletterar befintligt RV med bio-

bädd.
Grönbo RV 2 000 3 2 000 Föreläggande. Nytt minireningsverk.
Ramsbergs RV 500 500 Renovering av tak o fasad samt rivning av silo.
Lindesbergs RV 4 500 895 4 500 Rustning personaldel samt nytt garage.
Pumpstationer Lindesberg 800 77 800 Rustning av befintliga pumpstationer.

Ljusnarsberg 11 250 1 710 14 050
Ställdalen-Högfors 2 000 189 4 800 Överföringsledning. (Prognosavvikelsen är 

kommunicerad med kommunen.)
Reservvatten Sundet 250 250 Reservvattentäkt. Expropriation av mark.
Bångbro RV 5 000 121 5 000 Ny byggnad och nya filter.
Finnhyttans VV 3 500 1 400 3 500 Utbyggnad befintligt vattenverk, även omläggning av

ledningar. Förberedelse för reservvattentäkt.
Ospec Mindre VA-anläggningar 500 500

Nora kommun 25 700 1 728 20 035
Östra stranden etapp 3 13 000 611 7 000 Sträckan Nedre Alntorp- Kungsheden. Med anledning 

av att slutdatum för projektet är 31/6 2019, skjuts
6 mnkr till år 2019.

Östra stranden etapp 2 0 335 335 Återställningskostnader.
VA-ledning Nora-Lindesberg etapp 2 6 000 6 000 Reservvattenledning.
Tahiti, ledning 3 500 305 3 500 VA-omläggning, vatten- och spillvattenledn ca 1 km.
Järnboås RV Utbyte ledningsnät 1 900 473 1 900 Komplettering med ny biobädd.
Nora RV 500 4 500 Projektering.
Säkerhet VV 300 300 Skalskydd och ventilationshuvar.
Ospec Mindre VA-anläggningar 500 500 Montering flödesmätare på pumpstationer.
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Resultaträkning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utfall Utfall Budget Prognos Avvikelse
2018-01-01 2017-01-01 Helår Helår

(Belopp i  tkr)  --2018-06-30  --2017-06-30 2018 2018

Verksamhetens intäkter

Kommunbidrag 51 632 52 930 103 453 103 453 0

Konsumtionsintäkter 73 497 72 737 147 201 149 651 2 450

Övriga intäkter 12 453 9 372 15 512 15 512 0

Delårsresultat avgiftsfinanserade verksamheter -1 666 -5 276 350 3 800 3 450

135 916 129 763 266 516 272 416 5 900

Verksamhetens kostnader -135 524 -117 911 -252 415 -260 773 -8 358

Finansnetto -6 824 -7 426 -13 975 -13 975 0

Resultat före extraordinära poster -6 432 4 426 126 -2 332 -2 458

Reglering av resultat 1 637 0 0

Periodens resultat -4 795 4 426 126

Resultat fördelat på verksamhet

Gemensamt -2 786 -419 0 0

Skattefinansierade verksamheter -2 009 4 845 126 -2 332 -2 458

Totalt resultat -4 795 4 426 126 -2 332 -2 458
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Balansräkning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Belopp i  tkr)
2018-06-30 2017-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar 3 704 4 084

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 80 661 71 841

Kassa och bank 3 764 3 426

Summa omsättningstillgångar 84 425 75 267

Summa tillgångar 88 129 79 648

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Balanserat resultat -1 774 -595

Periodens/årets resultat -4 795 -1 179

Summa eget kapital -6 569 -1 774

Långfristiga skulder 244 302

Kortfristiga skulder 94 454 81 120

Summa eget kapital och skulder 88 129 79 648

Poster inom linjen

Ställda säkerheter INGA INGA

Ansvarsförbindelser INGA INGA
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Kassaflödesanalys  

 

 

 

 

 

 

 

2018-01-01 2017-01-01

(Belopp i  tkr)   --2018-06-30  --2017-06-30

Rörelseresultat 392 11 852

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 811 1 045

1 203 12 897

Finansnetto -6 824 -7 426

Kassaflöde från löpande verksamheten före 

förändring av rörelsekapital -5 621 5 471

Förändring av rörelsekapital

Ökning/Minskning av fordringar -8 523 21 633

Ökning/Minskning av korta skulder 13 334 -16 208

4 811 5 425

Kassaflöde från den löpande verksamheten -810 10 896

Investeringsverksamhet

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -431 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -431 0

Finansieringsverksamhet

Reglering av resultat 1 637 0

Förändring av utnyttjad checkräkningskredit 0 -7 499

Förändring av långfristig skuld -58 -70

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 579 -7 569

Ökning/Minskning av likvida medel 338 3 327

Likvida medel vid årets början 3 426 0

Likvida medel vid periodens slut 3 764 3 327
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Förkortningar och begreppsförklaringar 

 

AME Kassaflödesanalys

Arbetsmarknadsenhet. Visar inbetalningar och utbetalningar under en
vald period.

Anläggningstillgångar
Tillgångar avsedda för stadigvarande innehav. KNÖL

Kommunerna i norra Örebro län.
app
Applikationsprogram som kan laddas ned till Kortfristiga skulder
ex vis mobiltelefon. Lån och skulder som förfaller inom ett år från

bokslutdagen
APT
Arbetsplatsträff, regelbundet möte för information Långfristiga skulder
och dialog mellan medarbetare och chef. Skulder som har längre löptid än ett år från

bokslutsdagen.
Avgiftsfinansierad verksamhet
Verksamhet som helt finansieras genom taxa NKI
som betalas av abonnenter. Nöjd-Kund-Index.

Avskrivningar Omsättningstillgångar
Planmässig nedsättning av anläggningstillgångars Tillgångar avsedda att omsättas inom ett år.
värde.

Partneringsavtal

Balansräkning Partnering är en strukturerad samverkansform där

Visar vilka tillgångar som finns den 30 juni. nyckelaktörer samarbetar för projektets bästa i en

Balansräkningen visar hur tillgångarna har öppen dialog och en transparant arbetsmiljö.Part-

finansierats, med skulder och eget kapital. nering bygger på fullständig ärlighet och öppenhet
mellan parterna

Eget kapital
Eget kapital består av ingående eget kapital och Resultaträkning
årets resultat (över-/underskott). Visar periodens resultat. Periodens intäkter

minus periodens kostnader inkl avskrivningar
e-tjänst utgör förändringen av eget kapital.
Elektronisk tjänst som kan användas för att uträtta
ärenden hos företag eller myndighet via mobil- Skattefinansierad verksamhet
telefon eller dator. Verksamhet som finansieras genom driftbidrag från

medlemskommunerna.
Förutbetalda intäkter
Intäkter erhållna första halvåret men som avser SMS-tjänst

andra halvåret (skuld). Short Message System, tjänst för korta textmed-
delande som sänds mellan mobiltelefoner.

Förutbetalda kostnader
Kostnader betalda första halvåret men som avser SRY
andra halvåret (fordran). Servicebranschens yrkesnämnd.

GDRP Tillgångar
Dataskyddsförordning - General Data Protecting Består av omsättningstillgångar och anläggnings-
Regulation. tillgångar.

HACCP Upplupna intäkter
Faroanalys och kritiska styrpunkter. Intäkter som kommer att erhållas andra halvåret
(Hazard Analysis and Critical Control Points) men som avser första halvåret (fordran).

ISO Upplupna kostnader
Internationella standardiseringsorganisationen. Kostnader som kommer att betalas andra halvåret

men som avser första halvåret (skuld).
Kapitalkostnader
Internränta och avskrivningar. VA-banken

Underhållssystem för VA-ledningsnät.
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Informationsärende  

Sida 
1(2) 

Datum  
2018-11-13  

 
Ekonomienheten   
Jessica Jansson, 0591-64106   
Jessica.jansson@hellefors.se   
 
 Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

 
 
 
Delårsrapport för Bergslagens Räddningstjänst per 2018-08-31, 
dnr KS 18/00252 
 
Informationsunderlag 
Bergslagens räddningstjänst direktionsprotokoll 2018-10-24 § 29 
Delårsraport för Bergslagens Räddningstjänst 2018-08-31 
 
Ärendet 
Bergslagens Räddningstjänst (BRT) har sammanställt förbundets ekonomi 
och måluppfyllelse i en delårsrapport per 2018-08-31.  
 

Ekonomi 
BRT redovisar totalt för rapportperioden ett överskott på 3,8 miljoner kronor. 
Resultatet är 2,0 miljoner kronor bättre än föregående års delårsrapport. 
Orsaken är främst att BRT har högre intäkter mot föregående års 
delårsrapport. Dessutom har det uppstått en reavinst i samband med bland 
annat avyttring av ett tungt fordon och avskrivningarna har varit lägre mot 
budget p g av att årets planerade investeringar ännu ej verkställts samt 
försenade fordonsleveranser.  
 
För helår 2018 prognostiserar BRT ett överskott på 2,5 miljoner kronor för de 
sex medlemskommunerna Degerfors, Filipstad, Hällefors, Karlskoga, 
Kristinehamn och Storfors. 
 
Förbundets verksamhetsredovisning är uppdelad i fyra avdelningar där 
respektive avdelning särredovisas: 
Stabsavdelning    
Räddningstjänstavdelning   
Brandskyddsavdelning    
Larmcentral     
 
Respektive verksamhetsavdelning har egna mål och förvaltningens 
bedömning utifrån delårsrapporten 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-, 
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kommunikations-, drifts-, utrustnings-, försäkrings- och 
avskrivningskostnader. 
 
Under rapporteringsperioden har BRT erhållit 4,8 miljoner kronor i 
driftbidrag från Hällefors kommun. Förvaltningen kan konstatera att det 
prognostiserade överskottet på 2,5 miljoner kronor för helår 2018 ökar på 
BRTs egna kapital till 41,9 miljoner kronor vid 2018 års utgång.  
 
I samband med beredningen av kommunens delårsrapport framkom behovet 
av att se över nuvarande förbundsordning utifrån tidigare utredning om 
förbundets eget kapital som kommunfullmäktige i respektive 
medlemskommun fick information om 2014-03-10. Ekonomiberedningen 
anser fortfarande att förbundsordningen ska ändras så att 
medlemskommunerna erlägger en preliminär avgift för respektive 
verksamhetsår, vilken vid årets slut avräknas mot verksamhetens faktiska 
kostnader, varefter förbundet återbetalar ett överskott till 
medlemskommunerna, alternativt tilläggsdebiterar medlemmarna vid 
underskott 
 
Folkhälsa 
Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till BRTs 
delårsrapport för verksamhetsåret 2018.  
 
Miljö 
Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till BRTs 
delårsrapport för verksamhetsåret 2018.  

 
Medborgarperspektiv 
Redovisning utifrån medborgarperspektivet hänvisar förvaltningen till 
BRTs delårsrapport för verksamhetsåret 2018.  

 
 
 

Tommy Henningsson  Jessica Jansson 
Kommunchef  Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen 
   
   
   
 
  

 
 
Förteckning över ej besvarade medborgarförslag och 
motioner, dnr KS 18/00213 
 
Informationsunderlag 
Förteckning över ej besvarade medborgarförslag och motioner, daterad 2018-
10-09 
Kommunallag (2017:725) 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har tagit fram en förteckning över medborgarförslag 
och motioner som inte är besvarade. Enligt skrivningar i kommunallagen, 5 
kap § 35 och 6 kap § 34, ska kommunfullmäktige få information om 
medborgarförslag och motioner som inte har avgjorts inom ett år. 
 
Av förteckningen framgår det att det finns 13 medborgarförslag och sex 
motioner som är obesvarade. Av de obesvarade ärendena kommer 10 
medborgarförslag och tre motioner vara äldre än ett år när 
kommunfullmäktige får denna information. 
 
I bifogad förteckning framgår, förutom diarienummer och titel, aktuell status 
för de olika ärendena. Merparten av de obesvarade ärendena ligger hos 
kommunförvaltningen för beredning. 
 

Ekonomi 
De ekonomiska konsekvenser som de obesvarade ärendena skulle kunna 
innebära kommer att redovisas i samband med att de olika ärendena 
behandlas. 
 
Folkhälsa 
Att som medborgare behöva vänta länge på att få ett svar på inlämnat 
medborgarförslag kan ha negativ effekt på upplevd delaktighet. Inlämnade 
ärenden bör besvaras så snart som möjligt, samtidigt behöver 
kommunförvaltningen hela tiden prioritera bland många olika typer av 
ärenden. 
 
Miljö 



2(2) 

 

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

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar nämnd- och 
utredningssekreterare Malin Bergkvist. 
 
Vivianne Pettersson (M) yttrar sig utan att yrka. 
 
Med detta är allmänna utskottet informerade och informationen 
vidarebefordras till kommunstyrelsen. 
 
 



Diarienummer Titel Status
KS 18/00207 Laila Palm (S) mfl.s.  motion om matinköp till det offentliga 

köket
Remitterad till KS

KS 18/00215 Medborgarförslag om kommunal återvandringsenhet Remitterad till KS
KS 18/00177 Medborgarförslag om tvättstationer Remitterad till KS
KS 18/00158 Lars-Göran Zetterlunds (C) motion om porrfilter på datorer inom 

förskola/skola
Kommunförvaltningen för beredning

KS 18/00128 Berit Qvarnströms (V) motion om utveckling av Kyrkoberget i 
Grythyttan

Kommunförvaltningen för beredning

KS 17/00288 Medborgarförslag om parkeringsficka längst RV 63 Remitterad till KS
KS 17/00276 Medborgarförslag om att anlägga disco-golfbana Kommunförvaltningen för beredning
KS 17/00262 Annahelena Jernberg (S) och Susanne Grundström (S) motion 

om utvärdering av Bergslagens överförmyndarnämnd
Återremitterad av AU för att inhämta 
yttrande av Bergslagens 
överförmyndarnämnd

KS 17/00155 Medborgarförslag om upprustning av storsand Kommunförvaltningen för beredning
KS 17/00117 Medborgarförslag om välkomatskylt i Grythyttan Kommunförvaltningen för beredning
KS 17/00113 Medborgarförslag om konstgräsplan Kommunförvaltningen för beredning
ks 17/00105 Medborgarförslag om att skapa en allaktivitetspark Kommunförvaltningen för beredning
KS 17/00102 Medborgarförslag - förslag om att göra Hedlingsvägen till 

återrvändsgata
Kommunförvaltningen för beredning

KS 17/00057 Vivianne Petterssons (M) mfl.s. motion om kolonilotter Kommunförvaltningen för beredning
KS 16/00204 Medborgarförslag om parkeringsmöjligheter  längst riksväg 63 Kommunförvaltningen för beredning

KS 15/00377 Berit Qvarnströms (V) motion om skyfallsmodulering Kommunförvaltningen för beredning
Dnr 112.12 Medborgarförslag om gatubelysning i Bredsjö Kommunförvaltningen för beredning
Dnr 223.12 Medborgarförslag om ändringar på Hällefors nya hemsida Förslag på avskrivning ska behandlas av 

KF
Dnr 220.10 Medborgarförslag om att använda reflekterande färg på 

skyltarna "Välkommen till Hällefors"
Kommunförvaltningen för beredning
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Förteckning över besvarade medborgarförslag och 
motioner, dnr KS 18/00213 
 
Informationsunderlag 
Förteckning över besvarade medborgarförslag och motioner daterad 2018-10-
09 
Kommunallag (2017:725) 
 
Ärendet 
Liksom tidigare år har kommunförvaltningen tagit fram en förteckning över 
medborgarförslag och motioner som har blivit besvarade, eller avskrivna, 
sedan förregående års sammanställning. 
 
Enligt kommunallagagen, 6 kap § 34, ska kommunfullmäktige varje år få 
information om beslut som har fattats av nämnder om kommunfullmäktige 
överlåter åt en nämnd att besvara medborgarförslag. Utifrån att 
kommunförvaltningen i förteckningen över ej besvarade ärenden förutom 
medborgarförslag även redovisar obesvarade motioner redovisas också de 
motioner som har besvarats under tidsperioden här. 
 
Som framgår av förteckningen har sex medborgarförslag och två motioner 
blivit besvarade under tidsperioden. Av förteckningen framgår också när, av 
vem och i vilken paragraf respektive medborgarförslag eller motion har blivit 
besvarad. Det för att underlätta för den intresserade att följa upp vilket svar 
som getts i ärendena. Självklart går det även bra att kontakta kanslienheten 
om mer information önskas. 
 

Ekonomi 
I de fall ett beslut i ett medborgarförslag eller motion har inneburit en 
ekonomisk kostnad har det redovisats i aktuellt ärende. Tillkommande 
kostnader handlar främst om arbetstid för att handlägga de olika ärendena. 
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
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Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar nämnd- och 
utredningssekreterare Malin Bergkvist kortfattat. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) och Ritha Sörling (V) yttrar sig utan att 
yrka. Vilket leder till kompletterande information från kommunchef Tommy 
Henningsson och nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist. 

 
Med detta är allmänna utskottet informerade och informationen 
vidarebefordras till kommunstyrelsen. 
 



Diarienummer Titel Beslut
KS 13/00023 Medborgarförslag om att anlägga rastplats längst RV 63 Besvarad KS 2017-10-24 § 236
KS 17/00249

Medborgarförslag om förbud mot utdelning av offentliga medel
Besvarad KS 2017-10-24 § 245

KS 16/00301 Medborgarförslag rörande kommunens bilar och bilarnas 
drivmedel

Besvarad KF 2017-11-14 § 176

KS 16/00330 Allan Myrtenkvists (S) motion om medborgarförslag Besvarad KF 2017-11-14 § 176
KS 17/00193 Medborgarförslag om broddar till pensionärer Besvarad KS 2017-11-28 § 291
KS 17/00216 Lars-Göran Zetterlunds (C) motion om medlemskap i 

Mälardalsrådet
Besvarad KF 2017-12-19 § 218

KS 17/00268 Medborgarförslag om öppet hus och öppen kommun Besvarad KS 2018-01-30 § 16
KS 18/00164 Medborgarförslag om fartkamoror på väg 244 Besvarad KS 2018-08-28 § 173
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Datum  
2018-11-16  

Fastighetsenheten 
   
Jessica Nilsson, 0591-641 30   
jessica.nilsson@hellefors.se   
 
 Kommunstyrelsen 

 
 
Vård- och omsorgsboende Hällefors kommun,  
dnr KS 16/00171 
 
Informationsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-26 § 203 
Rapport vård och omsorgsboende Hällefors kommun 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-26 att godkänna ombyggnation av 
våningsplan 2 och 3 i Länsgårdens fastighet på Gillershöjden till vård- och 
omsorgsboende.  Vidare gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att 
utreda ekonomiska konsekvenser av en ombyggnation av Fyrklövern samt att 
i redovisningen jämföra dessa med kostnader för nyproduktion av vård- och 
omsorgsboende via Länsgården.   
 
Processen kring ombyggnationen av Länsgårdens fastighet har försenats bland 
annat på grund av oklarheter kring etablering av en eventuell familjecentral i 
anslutning till vårdcentralen. För att komma vidare har familjecentralen nu 
lyfts ur projektet men diskussioner med Region Örebro län om 
familjecentralen fortsätter och det finns också gemensamma tankar om vart en 
familjecentral bör placeras. Denna process löper vidare oberoende av 
ombyggnationen för vård- och omsorgsboendet. 
 
Så sent som under oktober presenterade Länsgården ett nytt alternativ för 
ombyggnationerna till vård- och omsorgsboende. Det innehåller en ny separat 
entré för boendet och en totalrenovering av lokalerna på plan 2 och 3, dock 
med små ingrepp i den befintliga planlösningen. Detta möjliggör 36 vård- och 
omsorgsplatser till i stort sett samma kostnad som det ursprungliga 
alternativet med 32 platser. Förvaltningen ser mycket positivt på detta förslag 
och har bett Länsgården att projektera vidare. Enligt de senaste uppgifterna 
bedöms byggstart kunna ske under försommaren 2019, att jämföra med den 
ursprungliga planen på byggstart i april samma år.  
 
Förvaltningen har också utrett förutsättningarna för att renovera och 
verksamhetsanpassa vård- och omsorgsboendet Fyrklövern. Enligt 
preliminära uppgifter från fastighetsägaren Hällefors bostads AB kommer 
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denna investering att kunna genomföras utan hyreshöjning men under 
förutsättning att ett nytt 20-årigt hyresavtal tecknas. Förvaltningen inväntar 
definitiva besked från bostadsbolaget innan en redovisning och jämförelse av 
kostnaderna upprättas.       
 

Ekonomi 
De ekonomiska konsekvenserna kommer att redovisas särskilt så snart 
kalkyler finns framme.  
 
Folkhälsa 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 

 
 
 
Tommy Henningsson Jessica Nilsson 
Kommunchef Fastighetschef 
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Behov av vård- och omsorgsboende september samt 
oktober månad 2018, dnr KS 18/00028 
 
Beslutsunderlag 
Dnr KS 15/00379 
 
Sammanfattning 
Redogörelse angående beslut om vård- och omsorgsboende.  
 
Informationsunderlag 
Se bilaga 
 
Ärendet  
 
Under september månad hade 6 personer behov av vård och omsorgsboende, av 
dessa fick: 
- 2 personer erbjudande och tackade ja till plats i VoB 
- 4 personer bor kvar i ordinärt boende i avvaktan på plats 
 
Under oktober månad hade 11 personer behov av vård och omsorgsboende, av 
dessa fick: 
- 3 personer erbjudande och tackat ja till plats i VoB 
- 4 personer vistas på korttidsplats i avvaktan på verkställighet 
- 4 personer bor kvar i ordinärt boende i avvaktan på plats  
 
För att få bättre kontroll och ett snabbare flöde kring handläggningen av 
boendeplatser har omsorgens boendesamordnare ansvar för erbjudandet av plats 
på vård- och omsorgsboende enligt framtagen rutin. Rutinerna samt riktlinjerna 
skapar bättre förutsättningar för att korttidsplatserna inte ska användas under för 
lång tid utan vara ändamålsenliga. 

 
Ekonomi 
Om kommunen inte verkställt besluten inom 3 månader finns risk för 
sanktionsavgifter.  
 
Under september och oktober riskerar kommunen inga sanktionsavgifter. 
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Folkhälsa 
Den äldres behov ändras över tid vilket medför att boende liksom vård- och 
omsorgsinsatser måste anpassas över tiden för att motsvara behoven.  
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

  
 Samverkan  

 Information kommer att ske innan KS.  
 
Under omsorgsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid 
Holmgren. 
 
 
 
Med detta har omsorgsutskottet informerats i ärendet, som vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
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Ärendehantering från slutenvården tom oktober månad 
2018, dnr KS 18/00029 
 
Informationsunderlag 
Information om ärendehantering från slutenvård, se bilaga 
 
Ärendet 
Från 1 januari 2018 gäller en ny lag för samverkan vid utskrivning från sluten 
vård.  Syftet med den nya lagen är minska vårdtiderna för personer som är 
utskrivningsklara på sjukhuset. För att nå syftet måste samverkan runt 
individen utvecklas. En överenskommelse mellan länets tolv kommuner och 
Region Örebro län är framtagen. 

 
Kommunerna ansvarar för att personer folkbokförda i aktuell kommun, eller 
där kommunen har beslutat om vistelse i en annan kommun, kan lämna 
sjukhuset när de bedöms som utskrivningsklara och är hemgångsklara samt att 
utskrivningsplanering har skett för nödvändiga insatser under den första tiden 
hemma utifrån patientens behov. 
 
Fram till och med oktober månad har kommunen hanterat 332 ärenden från 
slutenvården. Sex ärenden är i dagsläget inte utskrivningsklara, utan flyttas till 
nästkommande månad. 

 
Ekonomi 
Enligt Socialstyrelsen 1 § ska det belopp som en kommun under år 2018 
lämnar i ersättning till ett landsting för vård av en utskrivningsklar patient 
enligt 5 kap. 6 § lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso-och sjukvård fastställs till 7 100 kronor för ett vårddygn. I omsorgens 
budget finns 75,0 tkr gällande köp av vårdplats till utskrivningsklara patienter 
inom somatisk och psykiatrisk vård.  
 
Kommunens betalningsansvar beräknas på utskrivningsklara dagar efter 
det att den slutna vården har meddelat kommunen att patienten är 
utskrivningsklar. Betalningsansvaret inträder om det genomsnittliga antalet 
dagar i sluten vård efter utskrivningsklar överskrider tre kalenderdagar 
under en månad.  
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Överskrids detta medelvärde utgår betalningsansvar retroaktivt på 
individnivå för alla patienter inom somatisk slutenvård som vårdats mer än 
tre kalenderdagar som utskrivningsklar.  
 
Under 2018 gäller speciell reglering vid utskrivning från psykiatrisk 
slutenvård som innebär att betalningsansvar på individnivå inträder om det 
genomsnittliga antal dagar efter utskrivningsklar överskrider 15 
kalenderdagar under en månad.  

  
En bra planering och ett optimalt samarbete i omsorgens vårdteam är en 
förutsättning för att minimera kostnaderna och därmed hålla den fastställda 
budgeten för betalningsansvar till slutenvården.  
 
Folkhälsa 
En bra ärendehantering utifrån individuella behov främjar folkhälsan.  
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Att vårdas på rätt vårdnivå är av stor vikt ur ett medborgarperspektiv. 
 
Samverkan 
Information kommer att ske innan KS. 

 
--- 
 
Under omsorgsutskottets behandling av ärendet föredrar 
verksamhetsutvecklare Ann-Louise Eriksson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) yrkar att en protokollsanteckning görs 
med ordalydelsen att: 
 
Omsorgsutskottet har noterat att den nya lagen om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso-och sjukvård (2017:612) får konsekvenser i form av ökade 
kostnader för Hällefors kommun. 
 
Torbjörn Saxin (S) ställer en fråga om patienternas mående vid tidigare 
hemgång, vilket besvaras av verksamhetsutvecklare Ann-Louise Eriksson och 
socialchef Ingrid Holmgren. 
 
 
 
 
Med detta har omsorgsutskottet informerats i ärendet, som vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
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