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KALLELSE
Datum

2019-08-29

Mathias Brandt

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde 2019-09-17 kl. 13.00 i Folkets Hus,
Hällefors för att behandla följande ärenden:
Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 13.00
Under punkten allmänpolitisk debatt ges partierna, i storleksordning,
inledningsanföranden om fem minuter per parti. Efter anföranderundan
öppnas för inlägg om två minuter samt repliker.
Den allmänpolitiska debattens tema är Hällefors – en attraktiv kommun.
Ärenden
1 Upprop.
2 Val av justerare samt dag för justering.
3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde
4 Fastställande av dagordning.
Allmänhetens frågestund
Ledamöternas frågestund
Allmänpolitisk debatt
Beslutsärenden

5 Inrättande av tillfällig beredning för medborgarundersökning, ej bilaga
6 Inrättande av tillfällig beredning för centrumutveckling utifrån ärende med
dnr KS 15/00410
7 Valärenden
8 Inkomna medborgarförslag, motioner och interpellationer
9 Nybyggnation av förskola, dnr KS 18/00060
10 Markköp till utveckling av Lärkans förskola, dnr KS 19/00119
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11 Avveckling av Godtemplargården, Klockarhagen 2:4, dnr KS 19/00145
12 Förslag till handlingsprogram 2020-2023 för Bergslagens räddningstjänst
med tillhörande ekonomisk plan, dnr KS 19/00095
13 Revidering av policy för flaggning i Hällefors kommun, dnr KS 19/00201
14 Ändring av taxekonstruktion gällande avgifter för insatser inom vård och
omsorg och boendestöd, dnr KS 19/00211
15 Ansvarsfrihet för SOFINT
Informationsärenden

Delgivningsärenden, ej bilaga

16 A) Länsstyrelsen Dalarnas län: Protokoll över inspektion av kommunens
överförmyndarverksamhet

Gruppmöte för Moderaterna måndag 16 september kl 18.00, i partilokalen
Gruppmöte för Socialdemokraterna måndag 16 september kl 18.00, i
partilokalen
Gruppmöte för Vänsterpartiet tisdag 17 september kl 10.00

Susanne Grundström
Ordförande

Inger Palm
Vice ordförande

Per Karlsson
2 vice ordförande

Mathias Brandt
kanslichef
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Datum

2019-09-05
Kommunfullmäktige

Nybyggnation av förskola, dnr KS 18/00060
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-06-19 § 149
Kommunstyrelsens beslut 2019-01-29 § 25
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-02-§ 75
Ärendet
Kommunstyrelsen gav vid sammanträdet i januari 2019 kommunförvaltningen
i uppdrag att projektera en ny platsbyggd förskola med fyra avdelningar och
tillagningskök vid förskolan Lärkan och att därefter upphandla densamma.
Vid kommunstyrelsens sammanträde i mars beslutades om ändrad inriktning
på byggnationen, från platsbyggd till prefabricerad modulbyggnad, som kan
avvecklas vid minskade behov. Detta med anledning av att den senaste
befolkningsprognosen pekar på successivt minskat antal barn i åldern 1-5 år i
kommunen.
Ekonomi

Kommunförvaltningen genomför i skrivande stund en upphandling av en
prefabricerad modulbyggd förskola med fyra avdelningar och
tillagningskök. Anbudsöppning kommer att ske vid Hällefors kommun den
17 juni. Investerings- och driftkostnader förknippade med en ny förskola
kommer därför att presenteras på bordet vid kommunstyrelses
sammanträde den 18 juni tillsammans med en komplett kalkyl för
alternativet att behålla och renovera de befintliga förskolorna Masken och
Bananen. Även kostnader för rivning, avveckling och återställning av
Masken och Bananen kommer att presenteras vid detta sammanträde.
Folkhälsa

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

Ur ett miljöperspektiv är nybyggnation att föredra då en nybyggd förskola
har en betydligt bättre energiprestanda än de befintliga förskolorna. Även
om vissa energiförbättrande åtgärder skulle kunna genomföras vid en
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genomgripande renovering är det inte möjligt att exempelvis uppnå samma
isoleringstjocklek i bjälklag. Förskolan Masken är byggd på en oisolerad
platta på mark vilken inte går att isolera underifrån och isolering ovan
befintlig platta riskerar att skapa fuktproblem i konstruktionen och medför
dessutom följdfel avseende rumshöjder, dörrplaceringar och dylikt.
Förskolan Bananen är en modulbyggnad med undermålig konstruktion i
flera avseenden. Byggnaden har dessutom passerat sin tekniska livslängd
och är mycket ineffektiv ur energisynpunkt, exempelvis värms tilluften
med elbatteri. En renovering är därför inte ekonomiskt försvarbar. Denna
förskola bör under alla omständigheter ersättas med en ny byggnad.
Medborgarperspektiv

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån
detta perspektiv.
Förvaltningens förslag till beslut
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att genomföra nybyggnation av
förskola med fyra avdelningar, tillagningskök och utemiljö vid Lärkan i
enlighet med föreliggande anbud.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar fastighetschef
Jessica Nilsson utförligt.
Ordförande Annalena Järnberg (S) yttrar sig utan att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att genomföra nybyggnation av förskola
med fyra avdelningar, tillagningskök och utemiljö vid Lärkan i enlighet med
föreliggande anbud.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Johan Stolpen (V),
Vivianne Pettersson (M) och Margeurite Wase (C) bifall till allmänna
utskottets förslag.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna
utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att genomföra nybyggnation av förskola
med fyra avdelningar, tillagningskök och utemiljö vid Lärkan i enlighet med
föreliggande anbud.
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Datum

2019-09-05
Kommunfullmäktige

Markköp till utveckling av Lärkans förskola, dnr KS
19/00119
Beslutsunderlag
KS 2018-06-19 § 149
Ärendet
Kommunen har fått i uppdrag att projektera en ny förskola intill den befintliga
förskolan Lärkan. Tomten som är aktuell för byggnation, Gillershöjden 15:3,
ägs av Hällefors bostads AB. Kommunen har därför framfört önskemål till
bostadsbolaget om att köpa tomten. Bolagsstyreslen har behandlat frågan och
avvisat en försäljning med argumentet att styrelsens uppdrag och vilja är att
förädla och utveckla fastighetsbeståndet och att bolagets markinnehav med
hänvisning till detta inte bör minskas utan svarare ökas, med mark som är
lämplig för eventuell framtida exploatering.
Bolagsstyrelsen föreslog utifrån det ett byte av mark. Bytet som från början
diskuterades var Hällefors kommuns fastigheter Gillerhöjden 23:5 Källvägen
och del av Klockarhagen 12:1 Råkan mot fastigheten Gillershöjden 15:3. När
bolagsstyrelsen behandlat frågan var önskemålet istället att byta Gillershöjden
15:3 mot del av Grythyttan 6:358 som bland annat innefattar LIS-området
öster om Måltidens hus.
Kommunförvaltningen bedömer inte att ett sådant byte går jämt ut för båda
parter då fastigheten i Grythyttan betingar ett betydligt högre marknadsvärde
än tomten vid Lärkan. Kommunförvaltningen anser därför att båda parter bör
förvärva respektive tomt från motparten mot en köpeskilling motsvarande
respektive fastighets marknadsvärde.
Ekonomi

Värdering av fastigheterna är utfört av Fastighetsbyrån 2019-05-13. De
finner följande värderingar av tomterna:
• Gillershöjden 23:5 (tomt Källvägen)10 000 kronor
• Gillerhöjden 15:3 (tomt Vid g:a lärkan) 20 000 kronor
• Del av klockarhagen 12:1 (g:a Råkan) 10 000 kronor
• Del av 6:358 (öster måltidens hus) 150 000 kronor
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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

Fastighet Gillershöjden 15:3 är del i projektet Ny förskola.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Köpa fastigheten Gillerhöjden 15:3 från Hällefors bostads AB för
värderad summa.

-

Sälja del av 6:358 till Hällefors bostads AB för värderad summa.

-

Sälja Gillershöjden 23:5 till Hällefors bostads AB för värderad summa.

--Vivianne Pettersson (M) meddelar att hon ej deltar i beslut på grund av jäv
och ersätts av Bella-Maria Kronman (V).
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg
Mikael Pulkkinen och kommunchef Tommy Henningsson tillför.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om vilken del av 6:358 som
avses, vilket delvis besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om vem som utfört
värderingen av fastigheterna, vilket besvaras av samhällsstrateg Mikael
Pulkkinen.
Ordförande Annalena Järnberg ställer fråga om ansvar för detaljplaner, vilket
besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Köpa fastigheten Gillerhöjden 15:3 från Hällefors bostads AB för värderad
summa.
Sälja del av 6:358 till Hällefors bostads AB för värderad summa.
Sälja Gillershöjden 23:5 till Hällefors bostads AB för värderad summa.
---
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Under kommunstyrelsens behandling av ärendet meddelar Tobias Nygren (C),
Vivianne Pettersson (M), Kent Grängstedt (S) och Katja Ollila (V) att de inte
deltar i beslutet.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna
utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Köpa fastigheten Gillerhöjden 15:3 från Hällefors bostads AB för värderad
summa.
Sälja del av 6:358 till Hällefors bostads AB för värderad summa.
Sälja Gillershöjden 23:5 till Hällefors bostads AB för värderad summa.
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Datum

2019-09-05
Kommunfullmäktige

Avveckling av Godtemplargården, Klockarhagen 2:4,
dnr KS 19/00145
Beslutsunderlag
KF 2014-04-08 § 44
Ärendet
Godtemplargården är belägen på fastigheten Klockarhagen 2:4, på torget i
Hällefors centrum. Byggnaden är uppförd 1960 och har genom åren
genomgått ett flertal om- och tillbyggnader för att tillgodose ändrade behov.
Den senaste större investeringen genomfördes under 2015 då en del av
fastigheten anpassades för förskoleklass och fritidshem, vilka senare lämnade
utrymmena i Godtemplargården till förmån för de nybyggda lokalerna på
Hemgårdsvägen.
I dagsläget är delar av källarvåningen uthyrd till IOGT-NTO. Ett par
telefonoperatörer hyr utrymme för elektronisk utrustning på vind och tak.
Hällefors E-sportklubb har föreningslokaler i en del av byggnaden och
Samhällsbyggnads Bergslagen hyr lokaler för lokalvården. Kommunen
använder lokaler för Lärcentra och personalutrymmen för skolvaktmästarna.
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om att fastigheten ska avvecklas ur
det kommunala fastighetsbeståndet med anledning av den låga
nyttjandegraden och kostnader för tomma lokaler. Avveckling kan
genomföras genom försäljning eller rivning. Fastigheten har en stor inverkan
på centrumbilden. Om kommunen önskar behålla kontrollen över
utvecklingen av centrumbilden bör försäljning inte genomföras. Vid en
rivning behöver verksamheterna som finns i huset idag andra lokaler. Vart
dessa skulle kunna inrymmas är i skrivande stund oklart.
Ekonomi

Driftkostnaden för fastigheten uppgår till omkring 345 tkr per år. Externa
hyresintäkter uppgår till sammanlagt 90 tkr per år. Nettokostnaden för
fastigheten är alltså cirka 255 tkr per år.
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Rivningskostnader för fastigheten uppskattas till mellan 2 och 4 mkr
beroende av omfattningen av saneringsbehov. En sådan kostnad betraktas
som omställningskostnad. Det innebär att kostnader som uppstår i samband
med rivningen kan anses vara extraordinära och ska därmed tas hänsyn till i
det balanserade resultatet i den s k balanskravsutredningen som kommunen
genomför enligt lagstiftningen.
Vid en eventuell rivning uppstår behov av att iordningställa platsen för
annat ändamål. Hur platsen skulle kunna gestaltas och kostnader för detta
är i dagsläget inte definierat. Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i
uppdrag att upprätta ett gestaltningsprogram för centrum vilket även
innefattar den aktuella platsen. Framtagande av gestaltningsprogrammet
pågår.
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.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Ge kommunförvaltningen i uppdrag att upphandla rivning av
Godtemplargården och att därefter presentera kostnaderna för detta.

-

Ge kommunförvaltningen i uppdrag att prestentera ett förslag till
gestaltningsprogram för platsen tillsammans med en kalkyl för
genomförande.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar fastighetschef
Jessica Nilsson utförligt.
Bella-Maria Kronman (V) ställer fråga om alternativa platser för de
verksamheter som idag finns i Godtemplargården, vilket delvis besvaras av
fastighetschef Jessica Nilsson, ekonomichef Jessica Jansson och kommunchef
Tommy Henningsson.
Bella-Maria Kronman (V) ställer fråga om nyttjande av skolans lokaler för
föreningsverksamhet, vilket delvis besvaras av fastighetschef Jessica Nilsson.
Under ärendets behandling yttrar sig Vivianne Pettersson (M), ordförande
Annalena Järnberg (S), Alf Wikström (V) och Bella-Maria Kronman (V) utan
att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls.
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Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att upphandla rivning av
Godtemplargården och att därefter presentera kostnaderna för detta.
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att prestentera ett förslag till
gestaltningsprogram för platsen tillsammans med en kalkyl för genomförande.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Tobias Nygren (C)
fråga gällande medborgarperspektiv vilken utförligt besvaras av kommunchef
Tommy Henningsson.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna
utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att upphandla rivning av
Godtemplargården och att därefter presentera kostnaderna för detta.
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att prestentera ett förslag till
gestaltningsprogram för platsen tillsammans med en kalkyl för genomförande.
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Datum

2019-09-04
Kommunfullmäktige

Förslag till handlingsprogram 2020-2023 för
Bergslagens räddningstjänst med tillhörande
ekonomisk plan, dnr KS 19/00095
Beslutsunderlag
Direktionens sammanträdesprotokoll 2019-06-12 § 35
Förslag till handlingsprogram åren 2020-2023, inkommit 2019-06-14
Förslag till ekonomisk plan åren 2020-2023, inkommit 2019-06-17
Ärendet
Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) anger att varje kommun ska
anta ett handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet samt ett
handlings-program för räddningstjänst. Handlingsprogrammen skall med ett
års förskjutning följa den politiska mandatperiodsordningen Detta dokument
utgör Bergslagens Räddningstjänst handlingsprogram för den förebyggande
och räddningstjänst verksamheten.
Hällefors kommun har 2019-06-27 erhållit protokoll från Bergslagens
Räddningstjänst (BRT) där direktionen lämnar sitt förslag till
handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande åtgärder gällande
perioden 2020-2023. Utifrån beslut i gällande förbundsordning ska
remissutgåva komma medlemskommunerna tillhanda innan beslut om
handlingsprogrammet tas, vilket är gjort där kommunen valt att inte lämna
några synpunkter.
Dokumentet är uppbyggt med en inledande beskrivning av samhälls- och riskutveckling, riskbeskrivning av räddningstjänstområdet samt statistik och
analys. Medlemskommunernas uppdrag genom BRT:s förbundsordning är
utvecklad genom verksamhetens olika avdelningars specifika beskrivningar
av respektive fackområde. Avslutningsvis redovisas utifrån förbundets
ambition och förmåga de säkerhets och prestationsmål som förväntas
uppfyllas genom det av förbundsdirektionen antagna handlingsprogrammet.
Ekonomi

I förslaget till ekonomisk plan för åren 2020-2023 framgår att Hällefors
kommuns andel, som uppgår till 8,09 procent ska lämna ett driftbidrag till
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BRT på totalt 6 365 tkr för verksamhetsåret 2020. Det innebär en utökad
kostnad för kommunen med 58 tkr i förhållande till innevarande år. För
kommande år innebär det däremot en större utökning för kommunen med
en uppräkning med runt 200 tkr årligen. Förutom driftbidraget ska
kommunen även betala ett pensionsbidrag årligen. Dessa kostnader regleras
årligen vid bokslut utifrån faktiskt utfall. I ekonomiska planen utgår
förbundet från KPA:s sista prognos för tiden 2020-2023.
Folkhälsa

Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till
förbundets förslag till handlingsprogram 2020-2023.
Miljö

Redovisning utifrån miljöperspektivet hänvisar förvaltningen till
förbundets förslag till handlingsprogram 2020-2023.
Medborgarperspektiv

Redovisning utifrån medborgarperspektivet hänvisar förvaltningen till
förbundets förslag till handlingsprogram 2020-2023.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Förslag till handlingsprogram 2020-2023 för Bergslagens Räddningstjänst
med tillhörande ekonomisk plan antas.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef
Jessica Jansson.
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om Bergslagens räddningstjänst egna
kapital och förvaltningens uppdrag att utreda detta, vilket besvaras av
ekonomichef Jessica Jansson, kommunchef Tommy Henningsson och
ordförande Annalena Järnberg (S).
Daniel Hagsten (M) ställer fråga om pooltjänster, vilket besvaras av
ordförande Annalena Järnberg (S).
Under ärendets behandling yttrar sig Allan Myrtenkvist (S), Daniel Hagsten
(M) och ordförande Annalena Järnberg (S) utan att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Förslag till handlingsprogram 2020-2023 för Bergslagens Räddningstjänst
med tillhörande ekonomisk plan antas.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Förslag till handlingsprogram 2020-2023 för Bergslagens Räddningstjänst
med tillhörande ekonomisk plan antas.

Datum

Beteckning

2019-06-14

2019/0187-145

Ert datum

Er beteckning
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BERGSLAGENS
RÄDDNINGSTJÄNST
Handläggare

Handlingsprogram Bergslagens Räddningstjänst för
åren 2020-2023.

I enlighet med Lag om skydd mot olyckor har direktionen för
Bergslagens Räddningstjänst den 12 juni 2019 antagit ett
handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet samt
räddningstjänst.

Handlingsprogrammet beskriver räddningstjänstförbundets ambition
och förmåga med den förebyggande verksamheten och
räddningstjänstuppdraget, samt redovisar den övergripande riskbilden
inom förbundets område.
Kristinehamn 2019-06-14

Peter Backman
Förbundschef

Postadress
Box 424
681 29 KRISTINEHAMN

Besöksadress
Brandkårsvägen 2
KRISTINEHAMN

Tfn: 0550 - 636 00
Fax: 0550 - 41 11 25

Org.nr: 22 20 00-09 19
Bankgiro: 5159-2673

E-post: bergslagens.rtj@brt.se
Internet: http://www.brt.se

Handlingsprogram
Bergslagens Räddningstjänst
2020-2023
Förebyggande och Räddningstjänst

Fastställd av direktionen för Bergslagens Räddningstjänst
2019-06-12
Drnr:2019/0187-145

Innehållsförteckning
Nationella mål enligt Lagen om skydd mot olyckor .................................... 3
Uppdraget enligt förbundsordning ............................................................... 3
Samhälls- och riskutveckling ........................................................................ 5
Samhällsutveckling..................................................................................... 5
Riskutveckling ............................................................................................. 5
Riskinventering ........................................................................................... 6
Risksamverkan. ........................................................................................... 6
Statistikanalys av inträffade olyckor som har föranlett insats ............... 6
Medlemskommunernas riskbilder ............................................................. 7
Risk- & Skyddsvärda objekt .......................................................................... 8
Riskanalys ....................................................................................................... 8
Olyckstyp ...................................................................................................... 10
Händelse........................................................................................................ 10
Ort .................................................................................................................. 10
Konsekvens .................................................................................................. 10
Vision ............................................................................................................. 11
Förebyggande verksamhet .......................................................................... 12
Allmänt ....................................................................................................... 12
Tillsyn och tillstånd................................................................................... 12
Kompetens ................................................................................................ 12
Samverkan ................................................................................................. 12
Rådgivning och information .................................................................... 13
Utbildning .................................................................................................. 13
Den enskildes ansvar ............................................................................... 13
Varning....................................................................................................... 13
Rengöring och brandskyddskontroll ...................................................... 14
Egenkontroll .............................................................................................. 14
Resurser förebyggande verksamhet ....................................................... 14
Operativ Räddningstjänst ............................................................................ 15
Förmåga ..................................................................................................... 15
Resurser .................................................................................................... 15
Insatstider .................................................................................................. 17
Ledning ...................................................................................................... 20
Kompetens målsättning ........................................................................... 21
Samverkan ................................................................................................. 22
Övningsverksamhet .................................................................................. 22
Brandvatten ............................................................................................... 23
Alarmering ................................................................................................. 23
Beslut under och efter räddningsinsats ................................................. 23
Egenkontroll .............................................................................................. 24
Civilt försvar .................................................................................................. 24
Räddningstjänst vid höjd beredskap ...................................................... 25
Bergslagens Räddningstjänst säkerhets och prestationsmål .................. 26
Avtal operativa samverkansresurser .......................................................... 28
Bilaga 1 Lagstiftning som berör räddningstjänstens arbete

2

Inledning
Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) anger att varje kommun ska anta
ett handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet samt ett handlingsprogram för räddningstjänst. Handlingsprogrammen skall med ett års förskjutning följa den politiska mandatperiodsordningen Detta dokument utgör Bergslagens Räddningstjänst handlingsprogram för den förebyggande och räddningstjänst verksamheten.
Dokumentet är uppbyggt med en inledande beskrivning av samhälls- och riskutveckling, riskbeskrivning av räddningstjänstområdet samt statistik och analys.
Medlemskommunernas uppdrag genom BRT´s förbundsordning är utvecklad
genom verksamhetens olika avdelningars specifika beskrivningar av respektive
fackområde. Avslutningsvis redovisas utifrån förbundets ambition och förmåga
de säkerhets och prestationsmål som förväntas uppfyllas genom det av förbundsdirektionen antagna handlingsprogrammet.

Nationella mål enligt Lagen om skydd mot olyckor
Bestämmelserna i lagen syftar till att i hela landet bereda människors liv och
hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.
Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna
kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.

Uppdraget enligt förbundsordning
Karlskoga, Kristinehamn, Degerfors, Hällefors, Storfors och Filipstads kommuner har uppdragit åt Bergslagens Räddningstjänst att ansvara för räddningstjänst samt delar av den olycksförebyggande verksamheten. Uppdraget regleras i en förbundsordning. Uppdraget formuleras på följande sätt enligt 4 § i förbundsordningen:
BRT skall hålla en för medlemskommunerna gemensam räddningstjänst i enlighet med vad som enligt lag åvilar respektive medlem. BRT:s ansvar och uppdrag relaterat till aktuell lagstiftning regleras i bilaga till förbundsordningen. (Här
innefattas bl.a. verksamhet och planering inom områdena höjd beredskap och
extraordinär händelse)
Utöver dessa uppgifter kan BRT mot särskild ersättning och/eller avtal åtaga sig
andra till kärnverksamheten närliggande uppgifter under förutsättning att de ej
strider mot den kommunala kompetensen.
Uppdragen kan handla om olika typer av larmmottagning och larmförmedling
gentemot medlemskommunerna, larmmottagning från övriga där BRT utför operativ insats. Utförande av utryckning i samband med olycksfall då räddningsstyrkan är snabbare än larmad ambulans, s.k. IVPA (I Väntan På Ambulans).
IVPA avtal är knutet till avtalad medlemskommun. Utbildningsuppdrag inom området brand/räddning och säkerhet. Utförande av restvärdesräddning i samband
med räddningsinsats.
Räddningstjänstförbundet skall i medlemskommunernas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunen enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor,
LSO samt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, LBE.
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I föreliggande handlingsprogram redovisas räddningstjänstförbundets ansvar
enligt medlemskommunernas uppdrag till räddningstjänstförbundet enligt förbundsordningen. Ansvaret för en process avseende förebyggande av andra
olyckor än de som föranleder räddningstjänstinsats åvilar respektive medlemskommun. Kommunen skall genom sina respektive förvaltningars nämnder upprätta risk och sårbarhetsanalyser samt åtgärdsprogram för att uppfylla intentionerna i LSO. Kommunerna och förbundet skall ta till vara möjligheterna att
utnyttja varandras resurser för förebyggande verksamhet. Räddningstjänsten
kommer i processen med kommunernas övriga förebyggande arbete delta som
en samverkanspart likt övriga förvaltningar och myndigheter.

Kommunalförbundets uppdrag enligt ovanstående omfattar givetvis inte de
sammanhang då kommunen enligt lagens mening betraktas som ägare eller
nyttjanderättshavare. I de sammanhangen skall kommunen fullfölja de skyldigheter som åvilar den enskilde enligt 2 kap. i lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor.
Kommunalförbundet BRT:s ansvar enligt lagen om skydd mot olyckor
samt övrig lagstiftning innebär att:














Förbundet skall fastställa ett handlingsprogram för räddningstjänst.
Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna
kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt, både i fred
och under höjd beredskap inom medlemskommunernas geografiska område.
Förbundet skall efter avslutad räddningsinsats tillse att olyckan undersöks och i
skälig omfattning klarlägga orsaken till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen
genomförts.
Förbundet skall fastställa ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet
inom sitt ansvarsområde som tillser att åtgärder vidtas för att förebygga bränder
och skador till följd av bränder, samt verka för skydd mot andra olyckor än
brand utan att andras ansvar inskränks.
Ansvara för tillsyn och övrig myndighetsutövning (LSO/LBE) som åligger kommunen
Tillse att kommunernas ansvar för brandskyddskontroll och rengöring (sotning)
av fasta förbränningsanordningar uppfylls
Ge råd och information till allmänheten om brandskydd och förbundets förmåga
att genomföra räddningsinsatser. Dessutom skall upplysning om hur varning
och information till allmänheten sker vid allvarliga olyckor.
Förbundet skall genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för
den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt LSO.
Hantering av skriftliga redogörelser som lämnas in och som sedermera är underlag till den tillsyn som förbundet skall utföra
Medverka i planering och övning av sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen
från kärntekniska anläggningar
Utföra de räddningsplaner samt samverkansövningar som åligger medlemskommunerna enligt Lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna
av allvarliga kemikalieolyckor samt ansvara för de uppgifter som åligger kommunerna enligt lagen 2010:1 011 om tillstånd hantering förvaring av brandfarlig
och explosiv vara.
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Samhälls- och riskutveckling
Bergslagens Räddningstjänst geografiska verksamhetsområde omfattar de sex
medlemskommunerna; Karlskoga, Kristinehamn, Filipstad, Hällefors, Degerfors
och Storfors. Området är en region med blandning av medelstora städer,
mindre orter samt glesbygdsområden. Stadsregionen Karlskoga och Kristinehamn och i viss mån Filipstad har en mer komplex samhälls- och riskbild med
inslag av bland annat tätbefolkad 3-8 våningsbebyggelse, stora industrier, kemisk produktion, vårdanläggningar och publika anläggningar. Övriga tätorter i
området har ett mindre komplex samhälle och riskbild. Dessa orter domineras
oftast av någon större industri och har avsaknad av större vårdanläggningar och
hotellverksamheter.
En lång kuststräcka längs Vänern med skärgård som utgör den sydvästra delen
av området innebär en riskbild som är kopplad till den marina miljön.
Räddningstjänstområdet är till vissa delar transportintensivt med
E 18 och stambanan Stockholm–Oslo i öst-västlig riktning. På kommunikationslederna transporteras mycket stora mängder farligt gods. I nord–sydligt sträckning genomlöps området av rv.26 samt rv.63 med stor belastning vintertid som
transportleder till och från Dalafjällen. I förbundet finns en flygplats (Karlskoga)
och en dammanläggning (Filipstad) som båda är klassade som farliga verksamheter. En expanderande hamn med transport av farligt gods finns i Kristinehamn.
Samhällsutveckling
Bergslagens Räddningstjänst geografiska yta är 4 540 km2, Avståndet nord–
syd är 140 km och väst-öst är 70 km. Invånarantalet är 86 295 till antalet.
(2018-12-31)1. Åldersstrukturen på populationen är likartad inom förbundet.
Befolkningsutvecklingen i förbundets medlemskommuner är generellt av en
ökande trend. Antalet sysselsättningstillfällen har i genomsnitt minskat i förbundet, det är dock något bättre i den södra delen.
Riskutveckling
Våra infrastrukturella och tekniska system, som blir alltmer inflätade i varandra,
får stora konsekvenser vid stopp och driftstörningar.
Extrema vädersituationer har på olika ställen i landet visat sig totalt kunna slå ut
normalt upprätthållande av telekommunikation, hemtjänst, skola, vägnät mm.
Översvämningar och ras på grund av kraftig nederbörd är andra exempel som
skapat problem. Transporter av farligt gods via väg eller järnväg genom tätorterna riskerar även att vid olyckor kunna skapa liknande stora störningar i den
normala verksamheten i vårt samhälle.
En allmän iakttagelse är att marginalerna mellan ordinarie drift/verksamhet och
störningar har minskat.
Rådande klimatsvängningar förväntas enligt expertisen bli bestående. Konsekvenserna av dominerande vind, nederbörd, temperatur medför mycket stora
konsekvenser för elförsörjning, telekommunikation och övrig infrastruktur. Samhällets sårbarhet är påtagligt vid bortfall av våra infrastruktursystem.
Utvecklingen av risksituationen blir att räddningstjänsten i ökande omfattning
även får ta del av åtgärder som faller utanför uppdraget i lagstiftningen samtidigt
1

Enligt Statistiska Central Byrån SCB
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som räddningsinsatserna blir mer komplicerade. Räddningstjänstens roll i det
totala samhällssystemet blir alltmer påtaglig.
För att bekämpa tillkomsten av anlagd brand och falsklarm måste ökade informationsinsatser till berörda målgrupper såsom skolor, företag och övriga
verksamheter ske.
Riskinventering
Räddningstjänstförbundet måste kontinuerligt identifiera och analysera de risker
för olyckor som kan föranleda räddningsinsatser som finns i kommunen. Detta
görs genom att dokumentera och analysera inträffade händelser, göra jämförelser med nationell statistik, identifiera verksamheter där risker för olyckor av någon anledning är särskilt hög samt jämföra olika riskreducerande åtgärder för
att kunna hitta effektiva sätt att hantera risker. Riskhanteringsarbetet är en process som hela tiden måste pågå för att stämma överens med samhällsutvecklingen och de händelser som inträffar.
Risksamverkan.
Ansvaret för förebyggandeverksamhet avseende brand åligger räddningstjänstförbundet. Förebyggande av andra olyckor och risker i samhället åligger respektive medlemskommun. BRT:s kunskap och erfarenhet bör genom samverkan
mellan kommunernas risk- och sårbarhetsarbete och BRT leda till ett ur risk och
sårbarhetssynpunkt säkert samhälle.
Statistikanalys av inträffade olyckor som har föranlett insats
Bergslagens Räddningstjänst har de senaste åren genomfört ca 1400-1500
stycken utryckningar per år. Av dessa är det drygt hälften som vid framkomst
visar sig vara en olycka som kräver en räddningsinsats, s.k. ”skarpa larm”. Av
de ”skarpa” utryckningarna utgörs ca 350 av bränder, ca 200 av trafikolyckor, ca
150 av sjukvårdslarm och ca 50 av utsläpp av farligt ämne per år. De senaste
åren ser vi en ökning av antalet trafikolyckor som kräver räddningsinsats och
även en ökning av de bränder som inte inträffar i byggnader. Andelen anlagd
brand har minskat något. Övriga olyckstyper som återfinns bland de ”skarpa”
utryckningarna utgörs bland annat av drunkningar, ras och stormskador.
En analys av olycks- och utryckningsstatistiken visar på ett antal slutsatser som
bör beaktas i räddningstjänstförbundets arbete med skydd mot olyckor. Vissa
av dem är av en mer generell art och vissa är lite mer specifika.
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Medlemskommunernas riskbilder
Riskbilden i de olika medlemskommunerna har inventerats genom studier av
kommunernas risk och sårbarhetsanalyser samt Bergslagens Räddningstjänsts
riskanalys. Generellt påpekas från kommunerna risker vid brand eller hot mot
stora publika lokaler, sjukhus, skolor (framförallt i Karlskoga, Kristinehamn)
samt i samtliga kommuner störningar vid elbortfall och därmed sammanhängande problem i den kommunala servicen och omvårdnaden.
Karlskoga
Huvudriskerna finns vid tillverkning och transporter av kemikalier och sprängämnen inom Björkbornsområdet. Inom kommunen finns 6st anläggningar som
enligt Sevesolagstiftningen bedriver farlig verksamhet av högre riskklass (HK).
Dessa är: Cambrex Karlskoga AB, Eurenco Bofors AB, Saab Dynamics AB,
Flogas Sverige AB, Forcit Sweden AB, Bofors Testcenter AB.
Betydande transittrafik av farligt gods förekommer på E18. Kommunen har även
ett flygfält.
Kristinehamn
Två anläggningar med farlig verksamhet som enl. Sevesolagstiftningen bedriver
verksamhet av högre riskklass (HK). Dessa är: Akzo Nobel Adhesives AB och
Björneborg Steel AB.
Betydande transporter farligt gods bl.a. klor, gasol sker på järnväg genom
kommunen. Transittrafik av farligt gods på E-18, Vänerns inlopp till Kristinehamn och stambanan samt fjällturisttrafik på Rv 26. Styckegodshamn med farligt gods-hantering finns.
Översvämningsrisk från Vänern är påtaglig.
Filipstad
Förekomst av gasol på flera industrier. Dammanläggning Fjällrämmen klassad
som farlig verksamhet. Fjällturisttrafik på Rv 26 och Rv 63.
Degerfors
Ett Sevesoklassat företag (HK) Outokumpu Stainless AB, gasol. Betydande
transporter farligt gods bl.a. klor gasol på järnväg genom kommunen.
Hällefors
Ett Sevesoklassat företag (HK) OVAKO Sweden AB, gasol.
Storfors
Fjällturisttrafik Rv 26
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Risk- & Skyddsvärda objekt
Räddningstjänstförbundet har genomfört en övergripande och generell inventering av de verksamheter och byggnader i förbundets område som enskilt på ett
eller annat sätt bidrar till en lokalt förhöjd risknivå. Skydd mot olyckor som kan
föranleda räddningsinsats utgör utgångspunkten i denna inventering. Begreppen riskobjekt och skyddsvärda objekt används i många olika sammanhang och
kan ibland ha lite olika betydelse i denna inventering används följande definitioner.


Skyddsvärda objekt:
Ett objekt där människor eller skyddsvärda
funktioner inom själva objektet hotas vid en eventuell olycka. Objektet bedriver
en verksamhet eller är utformat så att det inom objektet vistas många människor, det har en viktig samhällsfunktion eller i övrigt är värt att skydda ur ett
samhällsperspektiv. En eventuell olycka i eller i närheten av objektet, t.ex.
brand, ras eller utsläpp av farligt ämne, kommer att hota detta skyddsvärde.



Riskobjekt:
Ett objekt som utgör ett hot mot sin omgivning. Objektet
bedriver verksamhet eller hanterar ämnen som innebär en hög risk för olyckor
som i sin tur ger en negativ påverkan på sin omgivning, både människor och
miljö.
Inventeringen utgör en delmängd av den information som insamlas och bearbetas av räddningstjänstförbundet i samband med tillsyn och myndighetsutövning
och är kontinuerligt föremål för uppdatering och korrigering. Riskhanteringsverksamheten och dess verktyg utvecklas fortlöpande och räddningstjänstförbundet strävar efter att ännu bättre kunna använda denna information på ett effektivt och funktionellt sätt i planering, vid räddningsinsats, myndighetsutövning
och uppföljning av verksamheten. De resultat som redovisas från inventeringen
skall därför bara ses som en ögonblicksbild av hur inventerings- och analysprocessen såg ut vid det tillfälle då rapporten skapades.
I inventeringen har ingen bedömning av risknivån för enskilda objekt utförts och
inga kvantitativa värden för risk finns redovisade. Detta är en av de moment i
räddningstjänstförbundets riskhanteringsarbete som fortlöpande vidareutvecklas och appliceras i verksamheten. Olycksstatistik, analyser av inträffade händelser och orsaksanalys utgör i dagsläget det underlag som beskriver den relativa risknivån för olika objekts- och verksamhetstyper. Resultaten från statistikoch olycksanalysarbetet tillsammans med objektsinventeringen kan visa på objektstyper och verksamhetsområden där särskilda insatser och åtgärder behöver vidtas i arbetet med skydd mot olyckor.

Riskanalys
Allmänt
Styrande för utformningen av den skadeavhjälpande verksamheten är riskanalysen och hjälpbehovet hos den olycksdrabbade kopplat till liv, egendom och
miljö. Behovet av hjälp varierar med olyckstyp, tid och rum. Högre frekvens och
fler olyckstyper leder till ett ökat hjälpbehov. Bergslagens Räddningstjänsts
skadeavhjälpande förmåga skall utgå från hjälpbehovet inom förbundsområdet.
De olyckstyper som styr hur vi utformar den skadeavhjälpande verksamheten
nämns dimensionerande typolyckor samt komplexa händelser
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Typolyckor
Olyckorna varierar inte i särskilt stor omfattning från år till år, däremot är variationen påtaglig över dygnet. Olyckor nattetid har dock en tendens att bli mer omfattande då tid till upptäckt är längre än under dagtid. Bränder under nattetid innebär oftast större risk och får ett större skadeutfall då de flesta vistas sovande i
bostaden. De vanligast förekommande olyckorna är brand ej i byggnad, trafikolyckor, brand i byggnad, utsläpp farligt ämne och drunkning. Förbundets medverkan som förstahands-insats i samband med IVPA (I väntan på ambulans)
utgör i kommuner där avtals tecknats och ambulans ej finns stationerad på orten en betydande del av stationens antal utryckningar, exempelvis i Storfors och
Lesjöfors.
Dimensionerande olyckor
Dimensionerande typolyckor för Bergslagens Räddningstjänst är för handlingsprogram perioden, brand i bostad (lägenhetsbrand eller villabrand i enbostadshus), trafikolyckor, drunkning och utsläpp av farligt ämne.
Stationerna förstastyrkor skall kunna utföra första livräddande insats vid de dimensionerande olyckorna. Mer omfattande livräddning, samtidig utvändig och
invändig livräddning vid brand samt insats vid större trafikolyckor och kemikalieolyckor kan utföras först efter förstärkning från närmaste brandstation. Medelinsatstiden till förstärkning är ca 25-35 minuter.
Bränder
Andelen brand i byggnad som sker i bostad i förbundets kommuner är något
högre än snittet i riket. En förklaring till detta ligger i att bostadsbeståndet är
äldre och andelen landsbygdsbostäder fler än rikssnittet.
Orsaken till brand i bostad utgörs till stor del av soteld. Information och kontakter via skorstensfejarmästarna är en väg att hantera fenomenet.
Omfattande industribränder kan inträffa i samtliga kommuner, sannolikheten är
störst i Karlskoga, Kristinehamn.
Brand ej i byggnad har sitt ursprung i gräs och skogsbränder, brand i fordon och
containerbränder. Uppsamlingsstationer för papper och tidningspapper är under
perioder föremål för anlagda bränder och kan bli frekventa främst i de större av
förbundets kommuner. Spridningsrisken från dessa bränder till annan bebyggelse är liten.
Omfattande skogsbränder med räddningsinsats pågående 12 timmar och mer
kan anses sannolika i samtliga kommuner. Orsaken till en ökande risk för
skogsbränder är godstransporter på järnväg där tåg-set orsakar antändning utmed banvall och in i skogsmark och klimatförändringar med exempelvis långa
perioder av torka.
Trafikolyckor
Räddningstjänstområdet genomkorsas av tre huvudstråk Europaväg 18, riksväg
26 och riksväg 63. Riksväg 26 genom Kristinehamn, Storfors och Filipstadskommun, med under vinterhalvåret intensiv trafik till södra fjällområdet, medför
att här är antalet trafikolyckor/1000 invånare högst.
Europaväg 18 genom Kristinehamn och Karlskoga kommun har genom vajerräcken separerade vägfält. Antalet olyckor har inte minskat under senare år
men konsekvensen för liv och större personskador har minskat. För att garantera snabb insats på dessa vägavsnitt sker tvåstationsutryckning från olika håll
till olyckan. Avtal finns slutna med till förbundet gränsande räddningstjänster.
Drunkning
Förbundet har ett stort antal av sjöar och vattendrag inom sitt räddningstjänst-
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område, Vänerkust i stora delar av Kristinehamns västra område samt sammanhängande sjösystem från norr till söder inom flera av förbundets övriga
kommuner, bl.a. det 64 kilometer långa kanalsystemet Bergslagskanalen. Samtliga stationer har utrustning för att kunna utföra ytlivräddning. Kristinehamns
kommun har även en större räddningsbåt. I Vänern ingår förbundet som en sjöräddningsresurs till statlig räddningstjänst.
Samverkan sker med medlemskommunerna om erbjudande av inspektion av
badplatssäkerhet mm. Förbundet erbjuder i alla kommuner gratis flytvästutlåning och under vintertid utlåning av isdubbar, ispik och livräddningslina.
Kemikalieolyckor
Andelen kap 2 §4 anläggningar1 med kemikalie- och gashantering är mycket
stor inom förbundet Karlskoga 6 st, Kristinehamn 2 st, Degerfors 1 st, Hällefors
1 st och Filipstad 1 st.
Härutöver sker stora mängder av transittransporter av farligt gods på järnväg
och främst E18. Frätande vätskor, gasol och klor är vanligt förekommande. Sker
en olycka inom tättbebyggt område vilket kan ske för både väg och järnvägstransporter kan mycket allvarliga konsekvenser uppstå för liv, egendom och
miljö.
Varje station kan utföra livräddande insats i kemikaliesmittad miljö. Längre och
avancerade kemdykarinsatser utförs av Karlskoga och Kristinehamnsstyrkorna.
Avtal om personalförstärkning av brandstyrkan i Hällefors finns med anledning
av företagets stora lagring av gasol tecknat med OVAKO Steel AB.

Utöver de ovan angivna dimensionerande typolyckorna inträffar andra händelser som Bergslagens Räddningstjänst förväntas hantera inom förbundsområdet. Dessa är inte så frekventa att de kan förutsägas inträffa på en viss plats eller viss tidpunkt. Nedanstående tabell redovisar sådana olyckor och mest sannolik plats och konsekvens.

Olyckstyp
Större järnvägsolycka

Händelse
Urspårning
Kollision
Seriekollision
Bussolycka
Haveri
Brand
Explosion

Ort
Samtliga kommuner
Samtliga kommuner
Karlskoga
Samtliga kommuner

Fartygsolycka

Brand
Utsläpp

Kristinehamn

Olycka i större publik
lokal
Kemikalieolycka

Brand

Samtliga kommuner
Samtliga kommuner

Omfattande trafikolycka
Flygolycka
Större industriolycka

Miljöskada

Utsläpp generellt,
utsläpp inom vattenskyddsområde
Olje- & kemikalieutsläpp

Vänerkust, vattendrag, transportleder och

Konsekvens
Människoliv
Miljö
Människoliv
Människoliv
Människoliv
Miljö
Egendom
Människoliv
Miljö
Egendom
Människoliv
Egendom
Människoliv
Miljö
Egendom
Miljö

1

Anläggning enligt LSO där verksamheten innebär fara för att en olycka skall orsaka allvarliga skador på människor
eller miljön
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Cisternanläggning

Brand
Explosion

industriområden i
samtliga kommuner
Samtliga kommuner

Gasolutsläpp/brand

Explosion
Brand

Samtliga kommuner

Hotsituationer

Samtliga medlemskommuner

Människoliv
Miljö
Egendom
Människoliv
Miljö
Egendom
Människoliv

Vision
Människor som bor eller vistas i våra kommuner skall känna sig trygga och
säkra i förhållandet till risker och olyckor som de kan utsättas för samt känna
förtroende för BRT som organisation. För att BRT ska kunna medverka till att
skapa ett samhälle där olyckor som påverkar människor, egendom och miljö
minskas, måste olycksriskerna identifieras och kommuninnevånarna medvetandegöras om dessa risker.
Uppfyllande av visionen nås genom skadeförebyggande och skadebegränsande insatser av personalen. BRT:s personalrekrytering skall leda till en kompetent personalgrupp oavsett kön, religion och etniskt ursprung.
Visionen redovisar ramar och inriktning för räddningstjänstens verksamhet.
Inom ramarna redovisas säkerhetsmålen och prestationsmålen för förbundet.
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Förebyggande verksamhet
Detta kapitel syftar till att ge en bild av hur Bergslagens Räddningstjänst bedriver sin förebyggande verksamhet.
Allmänt
Bergslagens Räddningstjänst är en viktig aktör i samhällets övergripande arbete
med skydd mot olyckor. Det olycksförebyggande arbetet har därför en central
roll för organisationens samtliga verksamheter och alla medarbetare. Samordningsansvaret för den olycksförebyggande verksamheten vid sidan av brand i
kommunen åligger varje enskild medlemskommun. Här skall räddningstjänstförbundet aktivt delta och bidraga med sina specialistkompetenser i medlemskommunernas olycksförebyggande arbete.
Inom arbetsområdet ”skydd mot olyckor” har Bergslagens Räddningstjänst huvudansvaret för det brandförebyggande arbetet, d.v.s. för att åtgärder vidtas för
att förebygga bränder och skador till följd av bränder. Räddningstjänstförbundet
utgör även myndighet med avseende på lagen om skydd mot olyckor och lagen
om brandfarliga och explosiva varor och har därigenom bland annat tillsynsansvar enligt samma lag.
Tillsyn och tillstånd
 Bergslagens Räddningstjänst skall utöva tillsyn över efterlevnad av lagen om
skydd mot olyckor samt lagen om tillstånd, hantering och förvaring av brandfarlig och explosiv vara. Medlemskommunerna har även till BRT överlåtit ansvaret
att utge tillstånd för hantering, överföring, förvaring och försäljning av brandfarliga och explosiva varor.
 Tillsynen skall i första hand bedrivas som en kontroll av ägares och nyttjanderättshavares systematiska brandskyddsarbete. Tillsyn kan vid behov även utgöras av en kontroll av enskilda tekniska brister eller andra risker i byggnader och
verksamheter.
 Bergslagens Räddningstjänst skall som en del i sin tillsynsverksamhet ta emot
och hantera de skriftliga redogörelser som lämnas in till kommunen i enlighet
med 2 kap. 3 § lag om skydd mot olyckor. Den skriftliga redogörelsen bör utgöra ett underlag vid tillsyn av de verksamheter som omfattas av kravet på inlämning av skriftlig redogörelse.
 Bergslagens Räddningstjänsts tillsynsverksamhet beskrivs mer i detalj i en tillsynsplan som tas fram årligen och fastställs av direktionen för Bergslagens
Räddningstjänst.
Kompetens
Den personal som genomför tillsyn ska ha lägst utbildningsnivå tillsyn A eller förebyggande 1. För särskilda objekt m.m. krävs lägst kompetensnivå motsvarande tillsyn B eller förebyggande 2 samt brandingenjör.
Samverkan
BRT samverkar med andra myndigheter, kommuner och enskilda genom nätverksträffar gemensamma utbildningsdagar och samråd i form av handlingar
och möten. Exempel på detta är räddningschefsträffar inom länen/regionen,
träffar med säkerhetssamordnare inom BRT:s medlemskommuner, regionala
samverkansråd, avdelningsvisa regionala nätverk, samverkan mellan räddningstjänst, ambulans och polis mm.
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Rådgivning och information
Lagen om skydd mot olyckor anger att kommunen genom rådgivning och information skall underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt
lagen. Genom sitt uppdrag är det räddningstjänstförbundet som skall uppfylla
detta krav till medlemskommunernas invånare. Dessutom skall förbundet utifrån
sitt myndighetsuppdrag bistå andra myndigheter och organisationer med sin
kompetens och sina kunskaper.
Information och rådgivning är viktiga instrument i räddningstjänstförbundets
uppdrag att verka för skydd mot olyckor inom sitt kompetensområde.
Allmänhetens information om räddningstjänstförbundets förmåga att utföra
räddningsinsatser samt övrig information tillgodoses genom förbundets hemsida
www.brt.se, facebook samt via av förbundet producerade informationsblad och
tidningar. Vid utbildningsverksamhet och vid övriga kontakter med allmänheten
beaktas alltid informationsansvaret.
Bland de mer frekventa remissförfrågningar som inkommer till förbundet märks
bland annat tillståndsärenden från polisen, och tillståndsärenden från den
kommunala instans som hanterar tillstånd för servering av alkohol.
Den plan- och byggprocess som kommunerna ansvarar för utgör en stomme i
samhällets arbete med skydd mot olyckor och lägger grunden för ett robust och
säkert samhälle. Räddningstjänstförbundet innehar här genom sina övriga uppdrag en viktig kompetens och viktiga kunskaper som bör komma kommunerna
till del i detta arbete. Bergslagens Räddningstjänst skall därför aktivt och på ett
naturligt sätt delta i alla relevanta delar i denna process för att verka för robusthet och säkerhet i samhället. Kommunerna skall i sin tur tillvarata och nyttja den
kompetens som räddningstjänstförbundet innehar.
Utbildning
Bergslagens Räddningstjänst kan, som en del i sitt arbete med skydd mot
olyckor kunna erbjuda den enskilde utbildningen inom brandskydd och övriga
delar av räddningstjänstförbundets kompetensområde. Utbildningen skall hålla
hög kvalitet och personal som bedriver utbildning skall ha grundläggande pedagogisk kompetens. Utbildningsutbudet skall styras av behovet hos den enskilde
samt strävan att höja nivån på skyddet mot olyckor i samhället.
Den enskildes ansvar
Med hänvisning till LSO 2 kap, 1-5 § så innebär det att den enskilde har det
primära ansvaret för och skyldighet att skydda sitt liv och sin egendom och inte
förorsaka olyckor. Det åligger var och en att vidta skäliga åtgärder till skydd mot
olyckor. Särskilda krav ställs på ägare och innehavare av byggnader och andra
anläggningar att hålla utrustning för brandskydd, utrymning vid brand och andra
olyckor och i vissa fall dokumentera sitt brandskydd.
Varning
Allmänheten skall kunna varnas och informeras vid allvarliga olyckshändelser.
Vid beslut om att allmänheten skall varnas används signalen ”Viktigt meddelande” direkt åtföljd av aktuell information, råd och anvisningar i riks- och lokalradion, ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). Ett VMA kan även sändas utan att det föregås av signalen ”Viktigt meddelande”.
Signalen ”Viktigt meddelande” består av upprepade 7 sekunder långa ljudstötar
med 14 sekunders paus emellan. Varningssystem finns i samtliga kommuner
inom räddningstjänstförbundet.
När signalen hörs skall allmänheten bege sig inomhus, stänga fönster, dörrar
och ventiler samt lyssna på riks- eller lokalradion.
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För viktiga meddelanden eller information som inte innebär omedelbar eller
snart förestående fara kan lokalradion eller riksradion nyttjas genom att begära
programbrytning. Information kan också ges i samband med nyheter och andra
meddelanden vid varje hel timme.
Ett, VMA kan utlösas från SOS Alarm eller förbundets larmcentral. Bemyndigad
att utfärda ett VMA är räddningsledaren.
Rengöring och brandskyddskontroll
Bergslagens Räddningstjänst ansvarar för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll utförs av de anordningar som enligt lag skall omfattas av detta.
Frister för rengöring (sotning) fastställs av direktionen och tillämpas i enlighet
med Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om rengöring
(sotning) och brandskyddskontroll SRVFS 2014:6.
BRT ansvarar enligt förbundsordningen att avtal tecknas med enskilda entreprenörer (sotningsbolag) om att utföra rengöring (sotning) och brandskyddskontroll för förbundets räkning. Det sotningsbolag som enligt avtal utför brandskyddskontroll inom ett geografiskt område skall hålla ett register över samtliga
objekt inom detta område som omfattas av rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. De personer som för förbundets räkning utför rengöring (sotning) respektive brandskyddskontroll skall ha nödvändig kompetens enligt Statens räddningsverks föreskrifter och allmänna råd.
BRT följer årligen upp att rengöring och brandskyddskontroll utförs enligt fastställda frister.
Räddningstjänstförbundet tillåter rengöring (sotning) i egen regi efter skriftlig
ansökan från enskild fastighetsägare. Ansökan sker på särskild avsedd blankett
och behandlas av förbundsdirektionen eller den som direktionen utser.
Planering
Inom tidsperioden för handlingsprogrammet skall Bergslagens Räddningstjänst
medverka till att alla verksamheter inom förbundsområdet har ett skäligt brandskydd. Kännedom om verksamheters brandskydd sker genom tillsyn, rådgivningsbesök eller andra typer av besök, inskickade skriftliga redogörelser över
brandskyddet och annan typ av kommunikation med verksamheten. En årlig tillsynsplan skall ange hur fördelning och prioritering av tillsynsobjekten sker.
Uppföljning av genomförandet görs i samband med Skyddsavdelningens avdelningsmöten samt i förbundets årsredovisning.
Egenkontroll
Uppföljning och egenkontroll sker årligen. Utöver den rent kvantitativa uppföljningen av att samtliga planerade tillsyner genomförts för kontroll av brandskydd,
farlig verksamhet och brandfarlig vara, sker också löpande en utvärdering av
vad som framkommit i form av brister och annat vid tillsynerna. Den kvalitativa
analysen skall ligga till grund för riktade tillsyner och andra förebyggande insatser.
På motsvarande sätt analyseras egen genomförd utbildningsverksamhet samt
information och rådgivning. Resultatet redovisas för direktionen
Resurser förebyggande verksamhet
För det löpande arbete med förebyggande verksamhet finns en avdelning inom
räddningstjänsten med personal som huvudsakligen arbetar dagtid inom områdena myndighetsutövning, information och rådgivning.
Övrig personal inom räddningstjänsten verkar inom det förebyggande arbetet
inom ramen för sina huvuduppgifter, och då främst med utbildning och information.
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Operativ Räddningstjänst
Detta kapitel syftar till att ge en bild på hur Bergslagens Räddningstjänst bedriver sin verksamhet för att utföra räddningsinsatser.
Förmåga
Bergslagens Räddningstjänsts förmåga att hantera olyckor, genom att värdera
aktuell riskbild och utföra räddningsinsatser med egna resurser, bygger på en
förutseende ledningsorganisation och olika enheter som utför det handgripliga
räddningsarbetet.
Ledningsorganisationen har till uppgift att värdera rådande riskbild för att förbereda organisationen för kommande hjälpbehov. Ledningsorganisationen har
också till uppgift att leda och organisera enheterna i räddningsarbetet samt
samverka med andra organisationer vid räddningsinsatser. Framförhållning är
en förutsättning för att påbörja räddningsinsatser inom godtagbar tid och för att
genomföra räddningsinsatserna på ett effektivt sätt. Ledningsfunktionerna är
placerade ute i förbundets olika utryckningsområden för att snabbt komma ut till
olycksplatsen. Ledningsfunktionerna kan samarbeta med varandra och organiseras inbördes för att anpassa ledningsorganisationen till aktuell riskbild eller
aktuella olyckshändelser.
Enheterna är av historiska betingelser belägna i förbundets olika utryckningsområden för att uppnå bästa möjliga beredskap för att snabbt komma ut till
olycksplatserna. Inom Bergslagens Räddningstjänst utgörs en enhet av utbildad
personal, fordon och utrustning. För att anpassa förbundets resurser till olyckan
kan enheter efter behov organiseras för att samverka med varandra.
Ledningsorganisationen och enheterna är också dimensionerad för att på bästa
sätt förstärka pågående räddningsinsatser med ytterligare resurser och för att
klara av en god uthållighet vid långdragna räddningsinsatser. Vid pågående
räddningstjänst skall dessutom räddningstjänsten hålla beredskap för att utföra
räddningstjänst om ny olycka inträffar. Under pågående insats ansvarar räddningschef i beredskap (RCB) för att bästa möjliga beredskap upprätthålls i förhållande till befintlig beredskapsorganisation, ekonomiska ramar och aktuell
riskbild. Under fasen då räddningstjänst pågår garanteras ej normala insatstider.
Resurser
Bergslagens Räddningstjänsts resurser utgörs av ledningsfunktioner och enheter (personal, kompetens, materiel och fordon). Räddningstjänsten skall enligt
nedan hålla en minimibemanning på 43 personer.
För att kunna utföra optimal insats med första styrkan fram till förstärkande
styrka anländer behövs 6 personer. Styrkan kan då genomföra rökdykarinsats
samtidigt med utvändig livräddning alt. brandbegränsning, alt brandvattenförsörjning. Förbundets ambition är att i räddningstjänstområdets fyra hörn
Karlskoga, Hällefors, Filipstad och Kristinehamn kunna ha den dimensioneringen. I nuvarande handlingsprogram uppfylls detta i Karlskoga, Hällefors och Filipstad.
Nedan redovisas Bergslagens Räddningstjänsts resurser för räddningstjänst.
Placering av resurserna och mängden resurser styr hur snabbt räddningsinsatsen kan påbörjas och hur länge räddningstjänsten kan pågå. Utöver resurserna,
räddningsenhet (rökdykning, trafikolyckor), höjdenhet (stegbilar och hävare) och
vattenenhet (tankbilar) är specialresurser strategiskt placerade i förbundets utryckningsområden. Med hjälp av specialenheterna har förbundet möjlighet att
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hantera mera komplicerade olyckor med bland annat kemikalieutsläpp, större
bränder, komplicerade trafikolyckor, drunkningsolyckor, uppsamlingsplats med
många skadade, olyckor som kräver långa inträngningsvägar för rökdykare.
Funktioner/Styrka
Räddningschef i Beredskap
Insatsledare i Beredskap
Karlskoga
Kristinehamn
Filipstad
Lesjöfors
Degerfors
Åtorp
Hällefors
Storfors
Summa

Bemanning
Anm
1 Dagtid/B
2 Dagtid/B
6
Heltid
5
Heltid
6
Deltid
5
Deltid
5
Deltid
2
Deltid
1
6
Deltid
5
Deltid
43

Bergslagens Räddningstjänst förmåga att mobilisera resurser över tiden är speciellt viktigt vid större och komplicerade olyckor.
Heltidsbemanning innebär att larmad styrka rycker ut inom 90 sekunder och
Deltidsbemanning innebär att man eftersträvar utryckning av larmad styrkan
inom 5 minuter.
Bergslagens Räddningstjänsts förmåga för att genomföra räddningsinsatser
planeras efter en förutbestämd miniminivå av resurser enligt tabell s.18. Alla resurser som Bergslagens Räddningstjänst förfogar över kan omdisponeras efter
behov eller riskbild. Detta kan t.ex. innebära att en person ur heltidsbemanningen i Karlskoga temporärt kan omdisponeras inom förbundet.
Utöver egna resurser finns avtal med andra kommunala räddningstjänster.
Räddningsledaren har även möjlighet att begära hjälp av den enskilde genom
tjänsteplikt och av statliga och kommunala organisationer genom deras
lagstadgade skyldighet att medverka i räddningstjänst. (6 kap 1§ respektive 6
kap 7§ lagen om skydd mot olyckor)

1

En man i styrkan genom avtal med OVAKO Steel Hellefors AB

16

Insatstider
Placering av brandstationerna och dess bemanning bygger dels på historiska
förutsättningar och dels på insatstider och operativa resurser samt på förbundets risktopografi. En del i risktopografin är karaktären av bebyggelse med olika
verksamheter och byggnaders utformning med krav på räddningstjänstens insats samt för att kunna utrymma byggnaden.
Vid brand i byggnad är tiden från brandens start till det att räddningsinsatserna
kan påbörjas avgörande för resultatet.
Vid livräddande uppgifter i samband med brand är det vanligtvis störst behov av
att påbörja rökdykning alternativt att rädda hjälpbehövande med räddningstjänstens stegutrustning. Tiden för att påbörja släckinsats är också avgörande för
räddningstjänstens möjlighet att rädda. Insatstiden1, det vill säga tid från det att
räddningsstyrkorna får larm till att de påbörjar skadeavhjälpande, är en del av
denna tid.
Under normala2 förhållanden skall vid nedanstående objekt räddningsinsats påbörjas med en utryckningsstyrka inom 10 minuter, inom tätort med brandstation:








Koncentrerad centrumbebyggelse eller kvartersbebyggelse
Större vårdanläggningar, elevhem, hotell eller anläggning med personalkrävande utrymning
Industriområde eller industrier med speciell farlig verksamhet
Större brandfarlig eller miljöfarlig verksamhet
Hamn avsedd för yrkestrafik med olje- eller bensinhantering eller hantering av miljöfarligt ämne
Bostäder med 4 våningar eller högre
Samlingslokal avsedd för fler än 300 personer
Under normala förhållanden skall vid nedanstående objekt räddningsinsats påbörjas med en utryckningsstyrka inom 20 minuter:





Bostadsområde och flerfamiljshus i 3 våningar och lägre
Mindre tätort, större byar och gårdssamlingar
Enstaka större industrier
Under normala förhållanden skall vid nedanstående objekt räddningsinsats påbörjas med en utryckningsstyrka inom 30 minuter:




Enstaka byggnader och gårdar
Mindre byar

1

Insatstid=Anspänningstid (larm till första bil ut) +körtid + angreppstid
Normala förhållanden: Normala väderförhållanden, normal bemanning och ingen pågående utryckning inom aktuellt
område
2
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Karta över insatstider BRT
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Nivå på räddningstjänstinsats

Filipstad

Hällefors

Karlskoga

Kristinehamn

Lesjöfors

Storfors

Åtorp

Samtidig utvändig släckning med rökdykning mot
Bostadsbebyggelse
Livräddningsinsats med rökdykning mot bostadsbebyggelse
Livräddande insats med rökdykning i okomplicerade utrymmen
Livräddning och utrymning med höjdfordon upp > 3 och <=8
våningar Utan samtidig rökdykarinsats
Livräddning och utrymning med höjdfordon upp > 3 och <=8
våningar Samtidigt med rökdykarinsats
Invändig släckning med rökdykarinsats i större industribyggnad, inträngningsväg > 25 m
Invändig släckning med rökdykarinsats i industribyggnad, inträngningsväg < 25 meter
Skogsbrand
Bränder i brännbara vätskor (ca 300 kvadratmeters yta)
Kemdykarinsats av större omfattning
Kemdykarinsats mindre omfattning med kemdräkt
Livräddningsinsats vid kemolycka larmdräkt/engångsskydd
Losstagning av fastklämda
Första omhändertagande av människor
Ytvattenlivräddning med båt, räddningsbräda och ytbärgningsdräkter
Oljeskadebekämpning på vatten > 2 länsor
Terrängtransport med hjälp av terrängfordon av flertal skadade samt i svårforcerad terräng
Terrängtransport av flertal skadade samt i svårforcerad terräng
Terrängtransport av enstaka skadade till farbar väg
Djurlivräddning
Tank/vattentransport
Sjötransport
Länspumpning av enstaka fastighet
Ledning och samordning av större räddningsinsats

Degerfors
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X
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X
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X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X S
X X X X X X X X
X X X X X X X X
Görs förbundsövergripande

X= Insats kan ske med personal från respektive station
S= Insats kan ske i samverkan med annan räddningsstyrka
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Ledning
Varje räddningsinsats skall, kommunal som statlig, ledas av en räddningsledare. Vid utförande av kommunal räddningstjänst skall räddningschefen vara
räddningsledare. Räddningschefen skall också se till att verksamheten är
ändamålsenligt ordnad. Räddningschefen kan utse en annan person att vara
räddningsledare, men behåller då det övergripande ansvaret för verksamheten.
Räddningsledarskapet är genom skriftlig delegation initialt delegerat till första
insatsstyrkans chef, styrkeledaren. Pågår flera räddningsinsatser samtidigt har
räddningschefen det övergripande ansvaret för alla insatserna. Räddningschefen måste då bl.a. besluta om en ändamålsenlig fördelning av resurserna.
Räddningsledaren har långtgående befogenheter för att han eller hon på det
mest effektiva sättet skall kunna genomföra en räddningsinsats. Räddningsledaren kan t.ex. om förutsättningar föreligger, uppmana en person att fullgöra
tjänsteplikt eller besluta om ingrepp i annans rätt. Räddningschefens uppgifter
vid räddningsinsatser är överlåtna till de personer som agerar i rollen Räddningschef i beredskap, RCB.
Ledning av räddningsinsats kan ske på fem nivåer:
1/

Ledning av enskild enhet. Görs normalt av en styrkeledare (SL) och denne
är initialt räddningsledare under insatsen.

2/

Samordning av enskilda enheter. Vid en insats där fler än 1 styrka är insatta i skadearbetet samordnas detta normalt av en insatsledare (IL) som
då har övertagit räddningsledarskapet från styrkeledaren.

3/

Operativ ledning av skadeplats. Vid mer komplexa insatser där ledning på
skadeplats kräver stora resurser och medför mer styrning av arbetet än vad
1 person kan hantera behövs ytterligare ledningsresurser. I sådana fall utses en operativ chef som då agerar som räddningsledare. Operativ chef utses av Räddningschef i beredskap (RCB).

4/

Strategisk ledning. När räddningstjänsten är insatt i uppdrag på en eller
flera platser i verksamhetsområdet behöver strategiska åtgärder vidtas för
att upprätthålla förmåga för nya uppdrag eller för att försörja pågående
uppdrag. Denna ledning sköts från en ledningsplats med teknikstöd och
RCB har ansvaret för detta arbete. Utförandet av arbetet kan delegeras till
annan roll och/eller ta hjälp av en stabsorganisation.

5/

Normativ ledning. Vid stor belastning på räddningstjänsten kan omtolkningar av organisationens roll behöva göras som leder till att man frångår normala rutiner. Uppgifter i denna typ av ledningsfrågor är analys, lägesuppföljning, informationsspridning mm. RCB har ansvaret för detta arbete och
kan ta hjälp av en stabsorganisation.

Bergslagens Räddningstjänst ska kunna hantera alla 5 ledningsnivåer och ambitionen är att skapa en systemledning av räddningstjänsten så att man har uthållighet över tid. Systemledningen ska vara robust.
För närvarande pågår ett arbete inom Räddningsregion Bergslagen (RRB) där
man via samverkan ska tillse att kraven på ledning av räddningsinsats upprätthålls.
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Kompetens målsättning
För att utföra effektiva räddningsinsatser är det som målsättning att personalen
för räddningstjänst minst uppfylla nedanstående krav på kompetensutbildning
via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utbildningsorganisation.
Brandman heltid skall ha avlagt examen i kursen räddnings- och säkerhetsarbete, benämnd Skydd mot olyckor, eller avlagt examen i utbildningen Brandman
Heltid, alternativt vara en erfaren och yrkesverksam räddningsperson i beredskap (RIB).
Brandman deltid skall ha genomgått utbildning för räddningspersonal i beredskap, utbildning Brandman Deltid eller motsvarande likvärdig utbildning.
Styrkeledare skall ha genomgått utbildning räddningsledare A.
Insatsledare skall ha genomgått utbildning räddningsledare B
Räddningschefen skall ha avlagt brandingenjörsexamen med MSB påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer.
Räddningschef i beredskap, skall ha avlagt brandingenjörsexamen med MSB
påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, eller besitta motsvarande kompetens som bedöms likvärdig för att upprätthålla funktionen RCB.
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Samverkan
Med samverkande räddningstjänster finns avtal om gränslös räddningstjänst, vilket avser
hjälp mellan olika räddningstjänster vid räddningsinsatser. Syftet med avtalen är att vid
räddningsinsatser underlätta för räddningstjänsterna att skicka resurser dem emellan vid
begäran av räddningsledaren.
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Bergslagens Räddningstjänst har avtal om
räddningshjälp för att utföra första räddningsinsats i områden som ligger vid förbundets
gräns till annan kommun. Avtalen innebär att
angränsande kommuns räddningstjänst påbörjar räddningsinsatsen inom Bergslagens
Räddningstjänsts område. Bergslagens
Räddningstjänst har motsvarande avtal om
räddningshjälp där Bergslagens Räddningstjänst påbörjar räddningsinsatsen i annan
kommun. Syfte med avtalen är att minimera
insatstiden för första räddningsinsatsen.
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Vänern är statligt räddningstjänstområde där
ansvaret för livräddning åvilar Sjöfartsverket
medan miljöräddningstjänst åvilar Kustbevakningen. Hamnområden definieras som kommunal räddningstjänst. Hamnområdet*/ i
Kristinehamn omfattar Varnumsviken och
Vålösundet till en linje mellan Stranduddens
fyr och Sandvikarna på Vålön.

*/Hamnområde regleras i SJÖFS 1988:5. Sjöfartsverkets kungörelse med tillkännagivande av beslut om allmänna farleder och allmänna hamnar.

Övningsverksamhet
För att bibehålla och öka kompetensen för personalen som utövar räddningstjänst genomförs regelbundna utbildningar och övningar. Inriktningen på övningarna styrs av aktuell riskbild och behov av att underhålla befintlig kompetens.
För skiftgående heltidspersonal personal genomförs övningsverksamhet under
schemalagt arbetspass. Inriktningen på övningarna svarar mot uppställda mål
för räddningsstyrkan samt samverkan mellan räddningsstyrkor.
Ledningspersonal övas i förmåga att leda stora och långvariga räddningsinsatser. Särskilt intresse ägnas åt samverkan med andra myndigheter och organisationer.
Deltidsanställd personal övas utefter lokal riskbild. Inriktningen på övningarna
svarar mot uppställda mål för räddningsstyrkan samt samverkan mellan räddningsstyrkor.
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Brandvatten
Respektive medlemskommun ansvarar, utan kostnad för BRT, att vatten för
brandsläckning finns tillgängligt i de orter som har kommunalt VA nät. Brandpostsystemet bör vara utformat enligt anvisningar utgivna av Svenskt Vatten
(P76 eller senare upprättade anvisningar).
Aktuellt nät med ingående förändringar hålls tillgängliga för BRT genom resp.
kommun. Respektive kommunerna ansvarar för underhåll, tillsyn, skötsel och
tillgänglighet för upprättade brandposter. I förbundet finns endast konventionellt
brandsystem och ett eventuellt alternativsystem regleras i avtal mellan respektive kommun och BRT.
Utryckningsvägar
BRT samråder regelbundet med medlemskommunerna i fråga om lämpligt utryckningsvägnät och de behov som föreligger från BRT sida i förhållande till de
resurser respektive kommun har för att upprätthålla framkomligheten på dessa
prioriterade vägar, särskild under svåra förhållanden.
Alarmering
Allmänheten och den enskilde kan vid en olycka larma Räddningstjänsten via
nödnummer 112. Ledningscentral för förbundets räddningstjänst är anordnad
vid brandstationen i Karlskoga.
Alarmering av förbundets ledningsorganisation och enheter sker via SOS Alarm
alternativt från larmcentralen i Karlskoga.
Vid fel på ordinarie alarmeringsutrustning kan larm även ske genom reservvägar.
Allmänheten har möjlighet att larma räddningstjänsten via det allmänna telenätet och över mobiltelefonnäten.
Vid omfattande och långvariga störningar av båda näten samtidigt bemannas
brandstationerna upp för att allmänheten skall kunna alarmera räddningstjänsten.
Beslut under och efter räddningsinsats
De beslut som fattas och den myndighetsutövning som vidtas i samband med
en räddningsinsats skall dokumenteras och redovisas skriftligt. Bergslagens
Räddningstjänst skall ha rutiner och hålla ett system för detta. Av dokumentationen skall framgå följande:
- Vem som fattat beslutet
- Skälen för beslutet och tidpunkten när beslutet fattats
- Vem eller vilka som blivit berörda av beslutet
- Tidpunkt för genomförandet och vilka som genomfört beslutet.
Exempel på beslut som avses i ovanstående stycke är bland annat beslut om
enskildas medverkan i räddningsinsats genom tjänsteplikt (LSO 6 kap.1 §) ingrepp i annans rätt (LSO 6 kap. 2 §) samt beslut om att räddningsinsats är avslutad (LSO 3 kap. 9 §).
Olycksundersökning
När en räddningsinsats är avslutad skall en olycksundersökning vidtas för att i
skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts. Räddningstjänstförbundet ansvarar för att dessa olycksun-
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dersökningar vidtas då förbundet genomfört räddningsinsats. Olycksundersökningen varierar utifrån olyckans komplexitet och skadeutfall från enkel utvärdering i insatsrapport till ett samlat dokument om räddningsinsatsen och olycksförloppet. Erfarenheter och resultat av olycksundersökningar är mycket viktiga ingredienser i förbundets övergripande uppföljning av verksamheten och är en
förutsättning för att kunna uppnå en helhetssyn på arbetet med ”skydd mot
olyckor”.
Olycksundersökningar utförs av utsedd personal. Arbetet initieras antingen av
utsedd personal, räddningsledare eller av RCB. Sakkunnighetsutlåtande påkallas av polis/åklagare och kan ske både akut och vid senare tillfälle.
Återkoppling
Olycksutredningarna skall arkiveras. Redovisning och återkoppling sker internt
inom förbundet vid behov. Återkoppling till kommunen och andra intressenter
inom området sker via kommunens säkerhetssamordnare samt risk- och säkerhetsgrupper vid behov.
Egenkontroll
Den skadeavhjälpande verksamheten följs upp löpande dels genom den olycksoch insatsundersökning som genomförs efter räddningsinsats och dels genom
kvantitativ och kvalitativ analys av insatsstatistiken. Här kontrolleras exempelvis
insatstider, kompetensen hos insatt personal, genomförandet och resultatet av
insatsen samt om geografiska samband finns för olika olyckstyper. Särskilda
analyser av onödiga automatiska brandlarm görs för att minska deras antal.
Genom olycksundersökningar dras lärdom av inträffade händelser. Vunna erfarenheter och kunskaper återförs till såväl den skadeavhjälpande verksamheten
som den förebyggande.
Samtlig personal i räddningsstyrka testas mot uppsatta utbildningsmål enligt
prioriterade övningar i övningsplaneringen.

Civilt försvar
Det civila försvaret ska värna civilbefolkningen, samhällets viktigaste funktioner
och stödja Försvarsmakten under höjd beredskap. Arbetet utgår från de strukturer och principer som används vid hantering av samhällsstörningar under
fredstid. Det civila försvaret leds av länsstyrelsen i respektive län och arbetet
bedrivs av flera aktörer i samhället som till exempel kommuner, myndigheter,
räddningstjänster och landsting/regioner.
Enligt den regionala grundsyn som tagits fram i samverkan mellan Militärregion
Väst och berörda länsstyrelser skall man under innevarande period för försvarsbeslutet (2017-2020) arbeta med Planeringsförutsättningar. Som en del av
detta har SKL tecknat en överenskommelse med Myndigheten för samhällsskydd & beredskap (MSB) för åren 2018-2020 där man punktat kommunernas
prioriterade uppgifter. Dessa prioriterade uppgifter gäller även för räddningstjänst och uppgifterna är:
- Kompetenshöjning gällande totalförsvar
- Säkerhetsskydd
- Krigsorganisation och krigsplacering av personal
BRT skall vidta åtgärder för att öka förmåga till räddningstjänst under höjd beredskap.
Räddningstjänstförbundet skall gemensamt med kommunerna jobba med att
höja förbundets förmåga att möta ett väpnat angrepp. Eventuella kostnader
skall tas från det stadsbidrag som kommunerna har fått för civilt försvar.
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En uppgörelse med respektive kommun bör tas fram för att tydligt definiera förbundets uppgift och de medel som skall gå till BRT från statsbidraget.

Räddningstjänst vid höjd beredskap
Räddningstjänst vid höjd beredskap bygger i huvudsak på den fredstida organisationen och dess ansvarsområden. Under en anpassningsperiod inför ett hotande krigsläge förstärks organisationen med civilpliktiga räddningsmän och
andra samverkande resurser med specialkompetenser. Under anpassningsperioden genomförs även utbildning, övning och andra nödvändiga förberedelser.
För att skydda och rädda människor och egendom under höjd beredskap ska
räddningstjänstorganisationen, utöver vad som i övrigt anges i handlingsprogrammet, ansvara för och utföra:
 Upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden
 Indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska stridsmedel
 Kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att verksamhet enligt denna
paragraf skall kunna fullgöras. Personal inom kommunens organisation för
räddningstjänst skall under samma tid delta i åtgärder för första hjälp åt och
transport skadade samt för befolkningsskydd.
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Bergslagens Räddningstjänst säkerhets och prestationsmål

SÄKERHETSMÅL

PRESTATIONSMÅL

Bergslagens Räddningstjänst skall genom informationsinsatser, effektiva räddnings-insatser, jämställdhet, mångfald samt samverkan uppnå följande mål.
Detaljerad beskrivning och uppföljning av prestationsmål återfinns i årligen beslutad verksamhetsplan, tertial- och årsredovisning

Förebyggande verksamhet
1. Den enskilde skall genom effektiv
tillsyn och information erhålla största
möjliga trygghet gentemot brand och
explosion. (olyckor)

1a. En årlig tillsynsplan skall ange hur
fördelning och prioritering av tillsynsobjekten sker. Tillsyn skall göras till 100%
på prioriterade objekt. Uppföljning av genomförandet görs i tertialrapporter samt i
förbundets årsredovisning.
1b. Upprätthålla kompetensen hos de
som arbetar med förebyggande brandskydd. Kompetenskraven anges i tillsynsplanen.
1c. Personal i utryckningsstyrkan skall
sammanlagt genomföra minst 30 verksamhetsbesök per år enligt framtagen
mall.
1d. 100 % av kända tillbud och bränder
på skolor som är relaterade till barn och
ungdomar följs upp.

2. Antalet bostadsbränder skall
minska.

2a. Andelen fungerande brandvarnare
och släckutrustning i bostäder ska öka.
Vid inträffade bostadsbränder skall minst
85% av bostäderna ha haft fungerande
brandvarnare.
2b. Aktiv information exempelvis genom
hembesök, hemsidor och utbildning skall
ske för att höja medvetenheten om
brandskyddet.
2c. Vid varje bostadsbrand skall räddningstjänsten göra dokumenterade efterbesök när människor skadats eller stora
värden förstörts.

3. Människor som bor och vistas
inom räddningstjänstområdet
kan erbjudas utbildning inom
brandskydd och övriga delar av
räddningstjänstförbundets
kompetensområde.

3a. Medverka till att varje skola med
grundskoleelever regelbundet utbildar
alla ungdomar (elever) i årskurs 2 och 5.
3b. Minst 1500 personer ska årligen få
utbildning kring brandsäkerhet.
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SÄKERHETSMÅL

PRESTATIONSMÅL

Operativ verksamhet
1. Räddningstjänsten skall genomföra räddningsinsats inom
godtagbar tid och på ett effektivt sett i de fall där den enskildes egen förmåga ej räcker till.

1a. Vid pågående insats kan beredskapsstyrkorna omfördelas. I medlemskommunernas tätorter skall beredskapen organiserats så att annan insatsstyrka kan
komma till tätortens brandstation snarast
möjligt, dock senast inom 30 minuter (se
tabell på sidan 18).

2. Räddningsinsatserna skall utföras på ett tryggt och säkert sätt
och med rätt kompetens.

2. Övningar och kompetensutbildningar
genomförs i planerad omfattning.

3. Följa upp och ta till vara på
erfarenheter från inträffade
händelser.

3a. Alla dödsolyckor skall följas upp.
3b. En årlig statistik för inträffade händelser skall tas fram.
3c. Varje år skall minst 8 händelser utredas.

4. Utrustning och fordon vårdas
så att hög driftsäkerhet/tillförlitlighet kan upprätthållas.

4. Alla fordon och utrustning ska vara kontrollerade och godkända. Antalet avvikelser pga. bristande underhåll ska vara ”0”.

5. Räddningstjänsten skall kunna
fungera på ett godtagbart och
effektivt sett även vid över tiden
utdragna händelser.

5. En årlig övning ska genomföras i syfte
att utveckla ledningssystemet för att kunna
hantera såväl dagliga händelser som flera
samtidiga pågående insatser.

Enligt förbundsordningen bilaga 1 är det angivet att BRT och Medlemskommunerna, var för sig har det direkta ansvaret att ”Verka för skydd mot andra olyckor än brand, utan att andras ansvar inskränks”.
Säkerhets och prestationsmål gällande samverkan med medlemskommunerna
är angivna i tidigare gällande handlingsprogram. Ambitionen kvarstår att samverkan kommer att fortsätta utvecklas även under handlingsprogramsperiod
2020-2023. I budgetdokument anges årets prestationsmål, vilka utvärderas i
årsredovisning.
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Avtal operativa samverkansresurser
Förbundet har följande avtal som berör räddningskårens verksamhet, dessa gäller om
inte annat sägs även under höjd beredskap.

Avtal med Ovako Sweden AB om service, bemanning, myndighetsutövning, automatlarm mm.
Sotningsavtal
Räddningstjänsten Dala Mitt, gäller räddningstjänsthjälp.
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, gäller räddningstjänsthjälp där man genomför
insatser i södra delen av Kristinehamns kommun.
Region Örebro, gällande transport av patienter i terräng, annan typ av bärhjälp samt
ambulansberedskap vid riskfyllt arbete.
Region Värmland, gällande transport av patienter i terräng, annan typ av bärhjälp
samt ambulansberedskap vid riskfyllt arbete.
Räddningstjänstavtal beträffande gränslös samverkan med samtliga kommuner i
Värmland län.
Räddningstjänstavtal beträffande gränslös samverkan med samtliga kommuner i
Örebro län.
Räddningstjänstavtal beträffande gränslös samverkan med några kommuner i Västmanlands län.
Samverkansavtal med Industribrandkåren i Björkborn Karlskoga
Avtal om utalarmering av räddningsstyrkor med SOS Alarm
Avtal med Försäkringsbranschens restvärderäddning i Sverige AB angående akut
restvärdesräddning, sanering av väg/järnväg, arbetsjordning samt evakuering av tåg
Avtal med Region Värmland avseende IVPA insatser för Kristinehamn, Filipstad och
Storfors utryckningsstyrkor.
Avtal med Region Örebro avseende IVPA insatser för Karlskoga, Hällefors, Degerfors
och Åtorps utryckningsstyrkor

Upprättade avtal förvaras på brandstationen i Kristinehamn
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Bilaga 1- Lagstiftning som berör räddningstjänstens arbete
Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)

-

Räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt
Tillsyn av byggnaders och anläggningars brandskydd
Samverka med kommunen för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder
Svara för att rengöring och brandskyddskontroll sköts av fasta förbränningsanordningar och tillhörande rökkanaler

Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011)

-

Utfärdande av tillstånd
Tillsyn av hanteringen

Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400)

-

Tillämpas vid insatsarbete
Berör vissa verksamheter där tillsyn eller annat brandförebyggande arbete görs

Plan och bygglag (SFS 2010:900)

-

Remissinstans i plan- och bygglovsärenden
Medverka till att brandskyddet följer Boverkets Byggregler (BFS 2015:3 BBR-22) vid ny- & ombyggnation
Tillse att räddningstjänstens förmåga beaktas vid byggnation

Ordningslag (SFS 1993:1617)

-

Remissinstans för Polisen

Alkohollag (SFS 2010:1622)

-

Remissinstans i samband med serveringstillstånd

Lag (SFS 1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor, inkluderar även Sevesolagen

-

Remissinstans åt Länsstyrelsen
Samverkan vid tillsyn
Ta fram planer för räddningsinsats
Tillse att allmänheten informeras i ett förebyggande syfte
Delaktig i samrådskungörelse

Arbetsmiljölag (SFS 1977:1160)

-

Inkluderar brandskyddsfrågor
Tillse efterlevnad i den egna verksamheten

Miljöbalk (SFS 1998:808)

-

Remissinstans åt Länsstyrelse och kommunerna

Kommunallag (SFS 1991:900)

-

Tillämpas vid ärendehantering
Offentliga handlingar
Arkivering av inkomna och upprättade handlingar

GDPR, EU:s dataskyddsförordning (SFS 2018:218)

-

Tillämpas vid ärendehantering

Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap (SFS 2006:544)

-

Bistå kommun och landsting i arbetet enligt denna lagstiftning
Upprätthålla kompetens och förmåga för samverkan och ledning vid samhällsstörningar

29

Sida

1(3)
Datum

2019-09-04
Kommunfullmäktige

Revidering av policy för flaggning i Hällefors kommun,
dnr KS 19/00201
Beslutsunderlag
Policy för flaggning i Hällefors kommun.
Ärendet
I samband med att kommunförvaltningen under våren 2019 upphandlade ny
entreprenör att utföra flaggning på kommunens officiella flaggstänger,
uppmärksammades att gällande policy för flaggning i delar inte längre var
aktuell.
Ett förslag till revidering av policyn har tagits fram av kommunförvaltningen.
Det är förvaltningens mening att styrdokumentet även fortsättningsvis bör
antas av kommunfullmäktige eftersom flaggning är att betrakta som en
principiellt viktig verksamhet. Ansvaret för flaggning landar dock hos
kommunstyrelsen och beslut om avvikande flaggning regleras också i
kommunstyrelsens delegeringsordning. I föreliggande dokument föreslås
därför att kommunfullmäktiges ordförande inte längre ska kunna besluta om
flaggning.
Liksom i nu gällande policy, föreslås att kommunen ska ha officiella
flaggstänger vid kommunkontoret och vid torget i Grythyttan, men att
flaggstänger kan finnas i anslutning till kommunala verksamhetslokaler, till
exempel skolor. Delvis olika regler gäller för dessa flaggstänger, något som
förtydligas i förslaget.
I förslaget har också förtydligats att kommunen ska flagga med sverigefinsk
flagga vid kommunkontoret den 24 februari. Vidare öppnar förslaget för
flaggning med förenings- organisations- eller evenemangsflaggor vid vissa
tillfällen kan tillåtas efter särskilt beslut. Samtidigt har förtydligats att vissa
typer av flaggor aldrig tillåts på kommunala flaggstänger.
Ekonomi
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Förslaget innebär ingen förändring i omfattningen av flaggning;
kommunens officiella flaggstänger ska fortfarande finnas vid
kommunkontoret och Grythyttans torg.
Flaggning med sverigefinsk flagga 24 februari har skett de senaste åren,
men då efter särskilt beslut. Förslaget innebär därmed i praktiken ingen
utökning av nuvarande flaggning.
Antalet flaggdagar varierar mellan olika år, exempelvis beroende på om det
är valår, och kan förändras genom nationella beslut. Detta påverkar
kostnaden för kommunens flaggning.
Folkhälsa

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

Flaggning innebär vissa transporter, men miljöpåverkan bedöms som
försumbar.
Medborgarperspektiv

Synen på flaggning skiljer sig kraftigt åt mellan olika människor,
exempelvis beroende på vilka värderingar de är bärare av. En och samma
medborgare kan också anse att flaggning vid vissa tillfällen är viktigt,
medan hen är likgiltig eller till och med provoceras av flaggning vid andra
tillfällen.
Oavsett inställning till flaggning, ska medborgarna kunna veta var och vid
vilka tillfällen kommunen flaggar. En tydlig policy underlättar förståelsen
för kommunens agerande gällande flaggningen.
Förvaltningens förslag till beslut
Reviderad policy för flaggning i Hällefors kommun antas.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kanslichef Mathias
Brandt och ordförande Annalena Järnberg (S).
Ordförande Annalena Järnberg (S) tilläggsyrkar att det skrivs in i policy för
flaggning att flaggning inför Pride får ske.
Margeurite Wase (C) tilläggsyrkar att sverigefinsk flagga ska hissas vid
Fyrklövern på sverigefinnarnas dag 24 februari.
Alf Wikström (V) ställer fråga om flaggstängerna utanför gamla
kommunhuset, vilket delvis besvaras av kommunchef Tommy Henningsson.
Daniel Hagsten (M) ställer fråga om flaggning kring torgmiljön i Hällefors,
vilket delvis besvaras av kommunchef Tommy Henningsson och kanslichef
Mathias Brandt.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om kostnad för flaggning och
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tillkommande kostnad för flaggning vid gamla kommunhuset, vilket delvis
besvaras av kanslichef Mathias Brandt.
Ordförande Annalena Järnberg (S) tilläggsyrkar att flaggning tillsvidare ska
ske vid gamla kommunhuset och förvaltningen får i uppdrag att utreda
framtiden för dessa flaggstänger.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer först bifall mot avslag på
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls.
Därefter ställer ordförande Annalena Järnberg (S) bifall mot avslag på de tre
tilläggsyrkandena, vilka alla bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Reviderad policy för flaggning i Hällefors kommun antas.
Det skrivs in i policy för flaggning att flaggning inför Pride får ske.
Sverigefinsk flagga ska hissas vid Fyrklövern på sverigefinnarnas dag 24
februari.
Flaggning tillsvidare ska ske vid gamla kommunhuset och förvaltningen får i
uppdrag att utreda framtiden för dessa flaggstänger.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Cecilia Albertsson
(M) utan att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på allmänna
utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Reviderad policy för flaggning i Hällefors kommun antas.
Det skrivs in i policy för flaggning att flaggning inför Pride får ske.
Sverigefinsk flagga ska hissas vid Fyrklövern på sverigefinnarnas dag 24
februari.
Flaggning tillsvidare ska ske vid gamla kommunhuset och förvaltningen får i
uppdrag att utreda framtiden för dessa flaggstänger.
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1

Målsättning

Flaggning har en lång historia som ett sätt att uppmärksamma speciella
tillfällen. Flaggning har ett symbolvärde på så sätt att det visar på
engagemang hos kommunen som myndighet och offentlig aktör, liksom det
kan uttrycka såväl festlighet som deltagande.
Flaggningspolicy för Hällefors kommun ska ge uttryck för
kommunfullmäktiges syn på kommunens offentliga flaggning.

2 Syfte
Policyn ska styra det sätt på vilket kommunen använder sig av flaggning på de
officiella flaggstängerna.

3 Bestämmelser kring flaggning i Hällefors kommun
3.1 Allmänna flaggdagar
Flagga ska hissas på allmänna flaggdagar enligt följande:
Tiden 1 mars-31 oktober hissas flaggan klockan 08.00 och under övrig del av
året klockan 09.00. Flaggan ska halas vid solens nedgång, dock senast
klockan 21.00.
På allmän flaggdag ska endast svenska flaggor användas.
3.2 Kommunala flaggstänger
Hällefors kommun har officiella flaggstänger vid kommunkontoret och på
torget i Grythyttan.
Utöver de officiella flaggstängerna finns flaggstänger vid andra kommunala
verksamheter, till exempel vid skolor och vård- och omsorgsboenden.
På allmän flaggdag ska flaggning ske vid de kommunala anläggningar
verksamheter som har flaggstång.
Flagga behöver inte hissas då kommunal anläggning är stängd, till exempel
vid skolor under skollov och helger.
På valdagar ska flaggning ske på de skolor och institutioner som används som
vallokal.
Flaggning vid kommunkontoret och på torget i Grythyttan ska ske alla
allmänna flaggdagar. För flaggning på kommunens officiella flaggstänger
ansvarar kommunstyrelsens förvaltning.
3.3 Flaggning vid dödsfall och begravning
Vid dödsfall avseende förtroendevald eller anställd i kommunen ska flaggning
ske på ”halv stång” vid kommunkontoret samt om möjligt vid den arbetsplats
där den avlidne hade sitt arbetsställe. Flaggning ska ske på dödsdagen eller
dagen efter samt på dag för jordfästning/begravning om uppgift om den
tidpunkten föreligger.
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Vid dödsfall efter avslutat förtroendeuppdrag eller avslutad anställning
flaggas normalt inte.
Flaggning i samband med dödsfall har alltid företräde framför annan
flaggning, inklusive allmän flaggdag.
För statsbegravning utfärdas särskilda bestämmelser.
Kommunens skolor och boenden är fria att själva flagga på halv stång när elev
eller boende avlidit.
”Halv stång” innebär 2/3 av normalhöjden. Flaggan ska först gå i topp och
sedan halas till rätt nivå. Innan flaggan halas ska den först gå i topp.
När en begravning är slut ska flaggan hissas i topp och antingen tas ned
omedelbart eller tas ned vid ordinarie tidpunkt.
3.4 Övrig flaggning
För att markera att Hällefors kommun är finskt förvaltningsområde, ska
sverigefinsk flagga hissas vid kommunkontoret på sverigefinnarnas dag 24
februari.
I samband med universitetets avslutningsceremoni i Grythyttan, ska flaggning
ske vid Grythyttans torg.
Flaggning på kommunens officiella flaggstänger i andra fall än på allmänna
flaggdagar, i samband med dödsfall samt vad som ovan beskrivits, får
förekomma efter medgivande beslut av medborgarplatsens chef,
kommunstyrelsens ordförande eller kommunfullmäktiges ordförande
kommunchef i enlighet med kommunstyrelsens delegeringsordning.
Undantag från första stycket får ske vad avser flaggning vid äldreomsorgens
institutioner och skolor kommunala verksamheter där respektive chef beslutar
om flaggning.
Vid kommunal flaggning ska i normalfallet endast nationsflagga,
kommunflagga, EU-flagga, FN-flagga eller vänortens flagga användas.
Annan typ av flagga får användas endast efter beslut av medborgarplatsens
chef eller dennes ersättare.
Politiska partier får inte flagga med sina partiflaggor på någon av kommunens
flaggstänger.
Kommersiella flaggor får inte hissas på någon av kommunens flaggstänger.
Förenings-, organisations- eller evenemangsflaggor får efter beslut av
kommunstyrelsens ordförande eller kommunchef hissas. Detta ska då ske i
samband med evenemang som helt eller delvis äger rum i kommunen, som
bedöms vara viktigt för kommunen och som inte strider mot andra
kommunala styrdokument eller kommunens värdegrund i övrigt.
3.5

Heraldik
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Vid flaggning med svensk nationsflagga och annan flagga ska alltid
nationsflaggan erhålla inta den heraldiskt främsta placeringen ”heraldisk
höger” vilket innebär att den svenska flaggan ska sitta till höger om man står
med ryggen mot den plats eller byggnad som ska flaggsmyckas.
Ansvaret för att kommunal flaggning utförs ligger på medborgarplatsen.
3.6 Giltighet
Dessa regler gäller intill dess att kommunfullmäktige beslutar annat.
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Datum

2019-09-04
Kommunfullmäktige

Ändring av taxekonstruktion gällande avgifter för
insatser inom vård och omsorg och boendestöd,
dnr KS 19/00211
Beslutsunderlag
Bilaga till ärendet ändring av taxekonstruktion gällande avgifter för insatser
enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen inom vård och omsorg,
daterad 2019-07-05
Ärendet
Allt större krav ställs idag på den offentliga sektorn. Det har skapats höga
krav på effektivitet och rationaliseringar inom offentlig verksamhet.
Lagändringar och förändrade förutsättningar ökar kostnaderna i kommunerna.
Omsorgens verksamheter har vidtagit åtgärder för att minska kostnader. I
jämförelse med andra kommuner, jämförbara kommuner, kommuner i landet,
kommuner i regionen och kommunerna i norra länsdel påvisas skillnader i
avgifter. För Hällefors del är avgifterna betydligt lägre än andra kommuner
och i flera kommuner likställs timtaxan för hemtjänst, hemsjukvård och
boendestöd.
Ekonomi

Inför budgetåret 2018 fick socialchefens ansvarsområde en budgetram på
187 104,0 tkr. Utfallet i förhållande till beslutad budget för 2018 visade på
ett underskott med 12 214,5 tkr. Socialchefens budgetram 2019 uppgår till
182 07,0 tkr. Kommunstyrelsen har beslutat om en åtgärdsplan som
innehåller olika åtgärder vilka motsvarade en effektivisering på 6 590,0 tkr
och av dessa är 4 216,0 tkr för äldreomsorgen samt område funktionsstöd.
En av beslutade åtgärderna för att nå en budget i balans är att se över och
eventuellt höja avgifterna för utförda insatser.
I den genomlysning som gjordes av KPMG rekommenderades att göra en
jämförelse av taxor och avgifter från andra jämförbara kommuner.
Avgifter i andra kommuner är i genomsnitt högre än i Hällefors vilket kan
innebära att om taxan justeras kan det leda till ökade intäkter för Hällefors
kommun. Något som också skiljer sig i andra kommuner i jämförelse med
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Hällefors, är att inga resor ingår i boendestödsinsatser. Den enskilde får
använda andra färdmedel som exempelvis eget fordon, allmänna
kommunikationer, färdtjänst och sjukresor eller betala 30 kronor milen.
Förvaltningen föreslår en justering av taxa gällande avgifter för insatser
enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen inom vård och
omsorg och boendestöd. Den nya taxan föreslås gälla från 2019-10-01.
En justering av taxan för 2019 innebär en bättre förutsättning för
ekonomisk följsamhet.
Boendestöd inkl. resor
Hällefors har inte debiterat någon avgift för insatsen boendestöd eller resor
kopplat till individer som har boendestöd. Idag finns 93,75 timmar/veckan
beviljade i viva-systemet (boendestöd), medelåldern hos personer som har
boendestöd är 55 år. Ett antagande är att det finns visst utrymme för att
kunna debitera upp till maxtaxa inom gruppen som beviljats boendestöd.
Skulle timtaxan för boendestöd ligga på dagens nivå a´ 327 kronor x 375
timmar, skulle det innebära en intäkt för kommunen med 122 625 kr/mån,
vilket motsvarar 1 471 500 kronor årligen.
En ökning av timtaxan till 365 kronor i timmen x 375 timmar, skulle kunna
innebära en intäkt för kommunen med 136 875 kr/mån, 1 642 500 kr
årligen.
Genom att införa en kostnad på resor med 30 kronor kommer ytterligare en
intäkt till kommunen alternativt att personer som har boendestöd får välja
andra alternativ för resor, vilket skulle minska kostnaden för kommunen.
Larm
73 personer har endast larm, vilket är en kostnad på 315 kronor i månaden
per person. En slumpmässigt utvald person har 1761 kronor kvar i
avgiftsutrymme per månad. Skulle kostnaden för trygghetslarm höjas till
366 kr skulle den utvalda personen betala 51 kronor mer varje månad för
sitt larm. Ponera att samtliga personer som endast har larm har
avgiftsutrymme och debiteras en högre avgift. Det skulle innebära en
potentiellt ökad intäkt för kommunen på 44 676 kronor årligen.
Hemtjänst/hemsjukvård
Avgifts och intäktsstatistik som avser samtliga personer som hade
hemtjänst/hemsjukvård under juni månad 2019:
Utrymme för att kunna fakturera upp till maxtaxa oavsett vilken insats
personen har under en månad för samtliga insatser i viva-systemet uppgår
till 571 835 kronor. Intäkter på samma jämförbara grupp under juni månad
2019 motsvarar 370 600 kronor. Det är en differential på 201 235 kronor
varje månad som hypotetiskt stödjer en höjning av taxan för att ge mer
intäkter till kommunen.
Att beslut kan komma att förändras från att beviljats hemtjänst till att istället
beviljas boendestöd kan ge ekonomiska konsekvenser. Om boendestöd som
är en förebyggande insats inte debiteras likvärdigt som hemtjänst och hälsooch sjukvårds insatser kommer kommunen att förlora intäkter.
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Folkhälsa

En justering av avgifter som är jämställda med andra kommuner anses vara
relevant med förbehåll utifrån maxtaxan.
Miljö

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

Maxtaxan är som i andra kommuner genom att likställa avgifter mellan
hemtjänst, hemsjukvård och boendestöd anses det vara mer jämlikt utifrån
ett medborgarperspektiv.
Samverkan

Information och samverkan har skett innan beslut i KS
Förvaltningens förslag till beslut
-

Anta föreslagen ändring av taxekonstruktion gällande avgifter för insatser
enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen inom vård och
omsorg och boendestöd från och med 2019-10-01.

--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör
MA/verksamhetsutvecklare Ann-Louise Eriksson.
Ritha Sörling (V) ställer frågor om boendestöd, vilket besvaras av
MA/verksamhetsutvecklare Ann-Louise Eriksson och socialchef Ingrid
Holmgren.
Tobias Nygren (C) ställer fråga om antal höjda avgifter per vårdtagare, vilket
besvaras av MA/verksamhetsutvecklare Ann-Louise Eriksson.
Ordförande Johan Stolpen ställer frågor om avgifter för boendestöd, vilket
besvaras av MA/verksamhetsutvecklare Ann-Louise Eriksson och socialchef
Ingrid Holmgren.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer följdfråga angående årliga
indexhöjningar och taxor, vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren.
Kent Grängstedt föreslår ett tillägg av att-sats till beslutet med ordalydelsen
att under en femårsperiod ha extra fokus på att kommunens avgifter enligt
HSL och SoL ligger i fas med jämförbara kommuner.
Ordförande Johan Stolpen (V) föreslår ytterligare ett tillägg av att-sats till
beslutet, med ordalydelsen att i SNÖL verka för att återuppta samarbetet i
norra länsdelen.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, med tillägg av Kent Grängstedts förslag till att-sats samt sitt
eget förslag till att-sats, vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:
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-

Anta föreslagen ändring av taxekonstruktion gällande avgifter för insatser
enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen inom vård och
omsorg och boendestöd från och med 2019-10-01.

-

under en femårsperiod ha extra fokus på att Hällefors kommuns avgifter
enligt HSL och SoL ligger i fas med jämförbara kommuner.

-

i SNÖL verka för att återuppta samarbetet i norra länsdelen.

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet tilläggsyrkar Johan Stolpen
(V) att det i punkt två ska framgå att taxenivåerna ska vara en del i
internkontrollplanen.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på
välfärdsutskottets förslag med Johan Stolpens tillägg vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Anta föreslagen ändring av taxekonstruktion gällande avgifter för insatser
enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen inom vård och omsorg
och boendestöd från och med 2019-10-01.
Under en femårsperiod ha extra fokus på att Hällefors kommuns avgifter
enligt HSL och SoL ligger i fas med jämförbara kommuner. Detta sker som
en del i kommunens internkontrollplan.
I SNÖL verka för att återuppta samarbetet i norra länsdelen.

Sida
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Datum

2019-07-05

Ann-Louise Eriksson, 64204
ann-louise.eriksson@hellefors.se

Bilaga till ärendet ändring av taxekonstruktion gällande avgifter för insatser
enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen inom vård och omsorg
och boendestöd
Allt större krav ställs idag på den offentliga sektorn. Det har skapats höga
krav på effektivitet och rationaliseringar inom offentlig verksamhet.
Lagändringar och förändrade förutsättningar ökar kostnaderna i kommunerna.
Omsorgens verksamheter har vidtagit åtgärder för att minska kostnader. I
jämförelse med andra kommuner, jämförbara kommuner, kommuner i landet,
kommuner i regionen och kommunerna i norra länsdel påvisas skillnader i
avgifter. För Hällefors del är avgifterna betydligt lägre än andra kommuner
och i flera kommuner likställs timtaxan för hemtjänst, hemsjukvård och
boendestöd.
I den genomlysning som gjordes av KPMG påvisades onormalt höga
kostnader för hemtjänsten. Ett arbete pågår som består av att granska
befintliga gällande biståndsbeslut. Syftet är att identifiera delar som behöver
justeras. Exempel kan vara är beslutet fattat inom rätt lagrum? Det vill säga
befinner sig personen inom personkrets med rätten av att ha ett LSS beslut?
LSS utredning bedöms av försäkringskassan och om/eller hur mycket tid
personen har rätt till enligt försäkringskassans bedömning. Visar utredningen
att tiden som försäkringskassan beviljat inte räcker kan timmarna (enligt
bedömning i utredningen) komma att ligga under kommunens ansvar. I
sådana fall har kommunen rätt till att söka stöd för finansiering via
utjämningssystemet.
I riktlinjer för boendestöd finns tydligt beskrivet att boendestöd och hemtjänst
inte bör mixas. Det är av stor vikt att växla grupp på utförarsidan för att
initialt personerna ska få stöd från den grupp som besitter lämplig kometens.
Det andra är att kostnaden för hemtjänst minskar.
KPMG rekommenderade att förvaltningen skulle göra en jämförelse av taxor
och avgifter från andra jämförbara kommuner.

E-post

Organisationsnr

Hällefors kommun

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Bankgiro

Kommunförvaltningen
712 83 Hällefors

Sikforsvägen 7
Hällefors

0591-641 00 vx

193-8950
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Avgifter i andra kommuner är i genomsnitt högre än i Hällefors vilket kan
innebära att om taxan justeras kan det leda till ökade intäkter för Hällefors
kommun. Något som också skiljer sig i andra kommuner i jämförelse med
Hällefors är att i boendestödsinsatser ingår inga resor. Den enskilde får
använda andra färdmedel som exempelvis eget fordon, allmänna
kommunikationer, färdtjänst och sjukresor eller betala 30 kronor milen.
Samma timtaxa för hemtjänst, hemsjukvård och boendestöd
Nuvarande (htj, hsv) Föreslagen
327 kronor
365 kr
Avgift för trygghetslarm
Nuvarande
Föreslagen
315 kr
366 kr
Avgift korttidsvård
Nuvarande
123 kr

Föreslagen
130 kr

Avgift kost per dygn kortidsvård
Nuvarande
Föreslagen
105 kr
114 kr
Avgift kost per månad vård och omsorgsboende (Särskilt boende)
Nuvarande
Föreslagen
3176 kr
3431 kr
Avgift matdistribution
Nuvarande
Föreslagen
61,50 kr
62 kr
Avgift dagrehabilitering
Nuvarande
Föreslagen
52 kr
73 kr
Avgift kost dagrehabilitering
Nuvarande
Föreslagen
71,50 kr
77 kr

Avgift kost dagomsorgsverksamhet
Nuvarande
Föreslagen
71,50 kr
77 kr
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Norra länsdelens beskrivning av avgifter 2019
1
Timtaxa Htj
Timtaxa HSL
Timtaxa boendestöd
Matdistribution
Trygghetslarm
Kortbo avg
Kost kortbo /dag
Kost säbo/mån
Dagrehab
Kost dagrehab
Demensdagvård
Demensdagvård kost
Resor Bostöd LSS

Hällefors
327
327

Ljusnarsberg
442
442

Nora
353
95 ggn

Lindesberg
300
75ggn

61,5
315
123
105
3176
52
71,5

67(bricka71)
373
126
106
3552
80
77
80
77

59
363
126
106
3180
72
69
72

58
363
138
120
3562
79
73

71,5

Större delen av kommunerna i Örebro län och deras avgifter
2
Hällefors
Timtaxa Htj
327
Timtaxa HSL
327
Timtaxa boendestöd
Matdistribution
61,5
Trygghetslarm
315
Kortbo avg
123
Kost kortbo /dag
105
Kost säbo/mån
3176
Dagrehab
52
Kost dagrehab
71,5
Demensdagvård
Demensdagvård kost
71,5
Resor Bostöd LSS
Jämförbara kommuner i riket

Ljusnarsberg
442
442

Nora
353
95 ggn

67(bricka71)
373
126
106
3552
80
77
80
77

59
363
126
106
3180
72
69
72

Lindesberg Degerfors Lekeberg Hallsberg
300
388
387
387
75ggn
82ggn
387
387
58
363
138
120
3562
79
73

64
361
133
132
3961

300
70
131

333
70
131
3937

Kumla
387
387

250
70
131
3937

Örebro
333
333

Karlskoga
380

67
350
131
3372

3940
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Jämförbara kommuner i riket
3
Timtaxa Htj
Timtaxa HSL
Timtaxa boendestöd
Matdistribution
Trygghetslarm
Kortbo avg
Kost kortbo /dag
Kost säbo/mån
Dagrehab
Kost dagrehab
Demensdagvård
Demensdagvård kost
Resor Bostöd LSS

Hällefors
327
327
61,5
315
123
105
3176
52
71,5
71,5

Ljusnarsberg Filipstad
442
442
100ggn
67(bricka71)
373
126
106
3552
80
77
80
77

60
360
70
80
2900

Tingsryd
350
350
350
358
65
128
3562

Orsa
4 vårdnivåer
4 vårdnivåer
4 vårdnivåer

55
400
70
120
3650
45
65

Borgholm Mariestad Strömstad
402
381
333
100 ggn
381
333
381
333
54
260
278
80
70
88
130
70
105
3690
3443
3142
45
55
68
74

Växsjö
381
381
381
62
300
70
132
3955

30 kr/mil 30 kr/mil

Medelvärdet mellan de kommuner som redovisade avgiften delat med antalet kommuner som redovisat avgift Hällefors borttagen

Timtaxa Htj
Timtaxa HSL
Timtaxa boendestöd
Matdistribution
Trygghetslarm
Kortbo avg
Kost kortbo /dag
Kost säbo/mån
Dagrehab
Kost dagrehab
Demensdagvård
Demensdagvård kost
Resor Bostöd LSS

1
365

2
373

62
366
130
114
3431
77
73

63
336
108
122
3680
77
73
76

3
381
381
365
60
332
80
109
3487
56
68

77
30 kr/mil

Rapport från Freveko AB
Avseende 2018 års revision av Samordningsförbundet SOFINT
2019-04-02

Inledning
I den här rapporten presenterar vi det revisionsarbete som vi har utfört avseende 2018 års revision. Syftet är att ge
er en bättre bild av vår revision av förbundets räkenskaper, dess interna kontroll samt styrelsens och
förbundschefens arbete och de iakttagelser som vi har gjort under arbetets gång.

Innehållsförteckning
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Revisionens inriktning
Resultatanalys
Balansanalys
Revisionen
Förbättringsförslag
Sammanfattande revisionell bedömning

Rapporten innehåller både våra förslag på utvecklingsområden och områden där vi bedömt att förbundet har en
bra intern kontroll. Kopplat till de utvecklingsområden som vi har identifierat hittar ni även våra förslag på hur ni
kan arbeta med dessa framöver.
Vi har även sammanfattat de frågeställningar som vi tycker är väsentliga att beakta i ert framtida styrelsearbete.

Bilaga 1 - Ordförklaring
Bilaga 2 - Trafikljus

Jennie Fernros

Malin Hellblad

Auktoriserad revisor

Revisorsassistent

jennie.fernros@freveko.se

malin.hellblad@freveko.se

072-467 69 97

072-467 69 96

1 Revisionens inriktning
Revisionens syfte
Revisionens risk- och fokusområden

Förbundets revisorer har gett Jennie Fernros på Freveko AB i uppdrag att granska 2018 års årsredovisning.

Vi har identifierat följande områden med förhöjd
risk inom er verksamhet:

Vårt uppdrag är att informera styrelsen och revisorerna om den bedömning av redovisning och förvaltning som
ligger till grund för utformningen av revisionsberättelsen. Vi vill också ge förslag på förbättringar vad gäller
processer och rutiner för ert förbund.

* Eget kapital – storleken samt betydelsen för god
ekonomisk hushållning

Vår revisionsgranskning är baserad på risk* och väsentlighet*.

* Uppbyggnaden av redovisningen och den
finansiella rapporteringen

I revisionsuppdraget ingår att granska den finansiella informationen, men även att granska styrelsens och
förbundschefens (FC:ens) förvaltning av förbundet, vilket sker genom vår förvaltningsrevision*.

* Verksamhetsrevision – beslutande, uppföljning
och måluppfyllelse

Styrelsen ansvarar för att förbundet upprättar en årsredovisning inom tre månader från räkenskapsårets slut
enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Lagen (1997:614) om kommunal
redovisning ska gälla i tillämpliga delar.

* Intern kontroll – existensen av rutiner för intern
kontroll

Vår granskning har utförts enligt god revisionssed och med iakttagande av revisorslagens bestämmelser om bl a
opartiskhet och självständighet samt med beaktande av ISA (International Standards on Auditing).
Granskningen har utförts enligt den upprättade revisionsplanen.

* Finns beskrivet i bilaga 1

2 Resultatanalys
Resultaträkning
Erhållna bidrag har ökat med 1 221 tkr och uppgår till
4118 tkr för 2018 enligt bokföringen. Korrekt belopp på
erhållna bidrag för 2018 skullehavarit4 112 tkr,
differensen har uppkommit i samband med
periodisering av intäkter. Tilldelning av medel sker
numera utifrån fastställda regler som utgår ifrån bla
storleken på eget kapital. Förbundet har inte sökt eller
beviljats extra medel.
De direkta kostnaderna är 841 tkr högre jämfört mot fg
år. De administrativa kostnaderna har minskat 234 tkr
jämfört mot 2017. Avvikelsen ligger i övrigt posten som
var 211 tkr högre fgår. I övrigt förekommer inga större
förändringar mellan räkenskapsåren.
De direkta kostnaderna har blivit 325 tkr lägre än
budgeterat; främst som följd av 449 tkr lägre
kostnader för strukturövergripande insatser än
budgeterat. Kostnaden för de individinriktade
insatserna blev dock 125 tkr dyrare än budgeterat.
Detta då styrelsen beslutat utöka antalet coacher med
två 25%-tjänster.
Årets resultat blev +310 tkr jämfört med budgeterade
-168 tkr (dvs avvikelse om +478 tkr), vilket innebär att
styrelsen inte minskat överskottet från tidigare som
man tänkt sig utan istället ökat på överskottet.

Här presenterar vi kort resultaträkningen och hur olika faktorer påverkar ert förbund.

2 Balansanalys
Balansräkning
Likviditeten är god.
Årets resultat om +310 tkr ökar det egna
kapitalet till 950 tkr.
Det egna kapitalet uppgår per 181231 till
23 % (16 %) av 2019 (2018) års bidrag.
Vilket är över den rekommenderade
gränsen om 20 %. För att rymmas inom
gränsen bör det egna kapitalet per 191231
uppgå till maximalt 802 tkr.
Budgeterat resultat för 2019 är +26 tkr
enligt flerårsöversikten i 2018 års
verksamhetsplan. Vi saknar
verksamhetsplan för 2019. Om budgeten
efterlevs skulle den ge ett eget kapital per
191231 uppgående till 976 tkr (24 %).

Här presenterar vi kort balansräkningen och hur olika faktorer påverkar ert förbund.

3 Revisionen
Förbundet har bra rutiner och kontroller
avseende
• Resultatrapporter under löpande år. Vid
varje styrelsemöte gås periodrapport
igenom. Vi kan dock ej följa dessa då de ej
finns bifogade som bilagor till protokollen.
• Översyn av den finansiella
rapporteringen har gjorts och
projektredovisning (samverkansteam,
Samverkansinsatser, Mottagningsteam
samt admSOFINT) tillämpas, vilket
underlättar rapporteringen i SUS.
• Flerårsbudget har upprättats i
verksamhetsplanen för 2018, vilket är
nödvändigt i takt med att tidigare års
överskott minskar.

Intern kontroll
Vår granskning har bland annat omfattat genomgång av de väsentliga processerna för finansiell rapportering, inköp och
försäljning samt lön. Här sammanfattar vi våra slutsatser och utvecklingsområden.



Finansiell rapportering under löpande år samt bokslutsprocess

Förbättringsförslag
• Verksamhetsplan och budget har ej antagits innan 30/11 året före vare sig för verksamhetsår 2018 eller 2019. Ekonomen
har upprättat budget för 2018 och 2019, men dessa är ej bilagda protokollen och har inte fastställts i tid av styrelsen.
• Det ska framgå av styrelseprotokollet att styrelsen medvetet valt att besluta om underskottsbudget för att nyttja delar
av tidigare års överskott, eftersom förbundet enligt lag ska visa budget i balans.
• Resultatrapport där utfall ställs mot budget bör biläggas styrelseprotokollen. Styrelseledamöterna verkar ha fått tagit del
av rapporter i samband med styrelsemötena, men dessa finns ej som bilagor till protokollen.
• Större finansiella avvikelser mellan utfall och budget bör omnämnas i protokoll vid uppföljning under löpande år.
Ekonomen har deltagit på mötena och presenterat ekonomin, men revisorerna kan inte följa detta av styrelseprotokollen.
• De finansiella rapporterna bör förtydligas genom att kostnaderna fördelas under rubrikerna Direkta
verksamhetskostnader samt Administrativa kostnader som även inkluderar personalkostnader.
• Delårsrapport måste upprättas och fastställas av styrelsen där utfall ställs mot budget per 30/6 alternativt per 31/8. Även
uppföljning mot av styrelsen uppsatta mål för verksamheten ska göras. Enligt ekonomen har rapporter upprättats under
löpande år samt även vid delåret. Denna saknas dock som bilaga till protokollet och den har inte blivit fastställd av styrelsen.
• Årsredovisningen ska senast tre månader efter bokslutsdatum fastställas och skrivas under av styrelsen, vilket har gjorts
avseende verksamhetsår 2017. Den är dock för räkenskapsår 2018 fastställd några dagar för sent.

Intern kontroll forts
 Process för rekvirering av medel från huvudmännen

Förbundet har bra rutiner och kontroller
avseende
• Manuell attestrutin. FC attesterar samtliga
leverantörsfakturor och ordförande
attesterar samtliga kostnader som rör FC.
• Attestordningen framgår av förbundets
styrdokument.
• Ingen utbetalningsattest görs av FC. Rutin
finns hos Lindesbergs kommun där det krävs
två i förening för att genomföra betalningar.
Följer delegationsordningen.
• Årssammanställning där utfall ställs mot
budget uppdelat på individinriktade insatser
samt strukturövergripande insatser framgår
av årsredovisningen. Utfallet per projekt
framgår av bilagorna till årsredovisningen.

Förbundet har bra rutiner och kontroller avseende
• Rekvirering av medel från huvudmännen.
• Uppföljning och avstämning av inbetalningar.
 Inköpsprocessen
Förbättringsförslag
• Scanning av leverantörsfakturor samt elektronisk attest av samtliga leverantörsfakturor både av FC och ordförande bör krävas
av leverantören av redovisningstjänster för att styrelsen ska öka sin insyn i verksamheten. Detta är särskilt viktigt då det i
efterhand visat sig att kommunikationen mellan FC och ordförande tidigare brustit och styrelsens kontroll över ekonomin brustit.
Sådana system är inte kostsamma om leverantör anlitas som har kunskapen.
• Av förbundets Reglemente Internkontrollplan framgår att fakturor ska kontrolleras av Ekonom efter eventuell kontakt med FC.
Vi finner det inte lämpligt att leverantörsfakturaattesten delegeras till ekonomen, vilket ej heller sker i praktiken. Dokumentet bör
revideras.
• Hela verksamheten bör ses över då förbundet i dagsläget bedriver egen verksamhet i form av Samverkansteamet.
• Förbundet leasar två bilar. Vid granskning av körjournaler bedömer vi det vara tillräckligt med en bil. Vi anser dock inte att
förbundet ska teckna sådana avtal överhuvudtaget utan kostnaden ska istället ligga hos en för samverkansteamet ansvarig
huvudman som i sin tur äskar medel från förbundet.
• Brister finns då kostnader för resor mellan arbetsplatsen och FC:s bostad samt garage vid FC:s bostad bekostats av förbundet.
Förmånsbeskattning har ej skett. FC är dock ej anställd av förbundet. FC har tidigare varit anställd hos Arbetsförmedlingen (AF) på
samma ort där hon bor och resorna kan då vara mellan anställningsort i hemkommunen och förbundets lokal i Lindesberg i
överenskommelse med hennes arbetsgivare och då betraktas som tjänsteresor som inte ska förmånsbeskattas. Oklarhet
föreligger dock om vilken som var FC:s anställningsort under 2018, eftersom omorganisation gjorts inom AF.
• Projektet Mottagningsteam verkar i huvudsak omfatta kostnader för en halv bil, garage och telefon till FC och bör betraktas
som administrativa kostnader.

Intern kontroll forts
Förbundet har bra rutiner och kontroller
avseende
• Arvodesbeskeden som är attesterade av
förbundschefen.

Löneprocessen
Förbundet har under 2018 inte haft någon anställd personal, men styrelsearvoden har betalats ut.
Förbättringsförslag

• Utbetalningsattest med kontrasignering av
samtliga utbetalningar har delegerats till två
ekonomer på Lindesbergs kommun.

• Arvodesblanketterna bör tydliggöras angående tidpunkter för mötet start och slut.
• Underlaget till reseersättning måste kompletteras med avrese- och ankomstort.

Förbundet har bra rutiner och kontroller
avseende
• Den löpande redovisningen.

Förbättringsförslag

• Projektredovisning tillämpas på ett
tillfredsställande sätt och denna är uppbyggd för
att underlätta rapporteringen i SUS*.

Löpande bokföring

• Hela upplägget avseende samverkansteamet bör göras om så att leverantörsfakturor avseende en viss
insats administreras och bokförs hos ansvarig huvudman. Förbundets leverantörsfakturor består istället
av rekvirering av medel från ansvarig huvudman för den aktuella processen, vilket är ett mer korrekt
upplägg utifrån grundtanken med samordningsförbunden.
• Kostnader har påträffats som ej är rörelsegilla. Förbundet leasar två bilar samt har betalat för garage
vid FC:s bostad samt för dennas resor mellan tidigare anställningsort och nuvarande arbetsställe. Brister
finns i den interna kontrollen då detta redovisats öppet.
• Kontoplanen bör ses över så att konto skapas för de strukturövergripande insatser så de preciseras
samt så att det framgår vilken kostnad som avses och ej vilken huvudman man köpt in tjänsten ifrån.

*SUS= Sektorövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Förbättringsförslag

Intern kontroll forts

• I princip ingen av punkterna från fg års
revisionsrapport har beaktats av styrelsen.

Skatt

• Av styrelseprotokollen saknas tydliga beslut.
Ärenden skjuts ofta upp och återkoppling till
tidigare styrelseprotokolls utestående punkter
verkar inte följas upp på nästkommande
styrelsemöte. Känsliga frågor verkar inte framgå
av styrelseprotokollen och vi kan inte följa
styrelsens agerande i dessa frågor.

Förbundet har skött sina åtaganden gentemot SKV under 2018. Ev förmånsbeskattning av FC som en följd av ev privat
nyttjande av förbundets leasingbil borde ha redovisats hos arbetsgivaren och inte hos förbundet.




Arbetsgivarrollen

FC är anställd av Arbetsförmedlingen. Endast styrelsearvoden finns som lönekostnad i förbundet. Samarbetet mellan FC
och styrelsen har ej fungerat. FC:s anställning har avslutats och tjänsten är tillsvidare tillsatt av tillförordnade
förbundschefer från två andra förbund samt verksamhetsledaren för samverkansteamet.

• SUS-rapporteringen har inte gjorts i tid av FC.
Styrelsen har inte reagerat på detta vad vi kan se
av styrelseprotokollen.



• Av Reglemente Internkontrollplan framgår
att FC ansvarar för att verksamhets- och
budgetplan samt protokoll ska publiceras på
hemsidan. Hemsidan är inte á-jour.
Förslagsvis bör protokoll med bilagor samt
fastställda styrdokument publiceras på intern
hemsida med lösenord som är tillgänglig för
revisorer samt styrelsen.



• Internkontrollplan finns antagen, men vi
kan inte se att styrelsen arbetat med
granskning av den interna kontrollen.

Lagar

Förbundets verksamhet och finansiella rapportering följer gällande lagstiftning.

Fastställande av årsredovisning och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen har korrekt fastställt årsredovisningen i protokoll.
Efter avslutad revision ska förbundet distribuera årsredovisningen med revisionsberättelse och revisionsrapport till sina
huvudmän. Huvudmännen ska därefter årligen fastställa förbundets årsredovisning och bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Av
styrelseprotokollen framgår inte att samtliga huvudmän fastställt 2017 års årsredovisning och beviljat styrelsen
ansvarsfrihet.

Avtal

Giltiga avtal saknas beträffande inhyrd förbundschef samt inhyrda coacher till Samordningsteamet. Giltiga avtal saknas
även med parterna som beviljats medel till de olika insatserna. Diariet har inte uppdaterats enligt gällande krav.



GDPR (nya personuppgiftslagen)

Förbundet har utsett förbundschefen till dataskyddsombud, vilket inte är optimalt. Styrelsen har bett FC teckna
personuppgiftsbiträdesavtal med de parter där det behövs (leverantörer av ekonomi, arkiv, larmleverantör och hemsida),
men vi kan ej se att sådana avtal finns tecknade.

Styrdokument som antagits under 2018:

Intern kontroll forts

Förbättringsförslag

 Förbundets styrdokument

• Ny förbundsordning har arbetats fram. Det är
dock oklart om samtliga huvudmän godkänt
denna samt om innehållet är det av styrelsen
önskade. Mandatperioden för styrelsen och
revisorerna bör fastställas.

Förbundet har uppdaterade styrdokument enligt nedan.

• Protokollet från december 2018 blev aldrig
upprättat och har fått efterkonstruerats.

• Av styrelseprotokollen framgår att
revisionsrapporten för 2017 är felaktig. Det
framgår inte vad som skulle vara felaktigt och
ett aktivt arbete från styrelsens sida med att
åtgärda bristerna från 2017 års revision har ej
vidtagits. Statens revisor blev kontaktad först
i slutet av året då man önskade hjälp.
• Oklart om diariet är underhållet och uppdaterat.
Vem är ansvarig utöver styrelsen?
• Samtliga styrdokument måste gås igenom
under 2019 och fastställas på nytt av styrelsen i
önskad lydelse.
• Arbetsordning för styrelsen samt för
förbundschefenbör upprättas och fastställas så
att olika ansvarsområden tydliggörs.

❑Förbundsordning

❑Kriterier för ansökan av medel till insatser

❑Årlig verksamhetsplan

❑Dokument där mål, syfte och uppföljning av
insatser framgår

❑Årlig budget
❑Styrdokument, delegationsordning
❑Riktlinjer för intern styrning och kontroll

❑Attestordning (ej godkänd av styrelsen)
❑Arbetsbeskrivning för förbundschef (ej
godkänd av styrelsen)

Verksamhetsrevision
Förbundets verksamhet under 2018 framgår av årsredovisningen. Här sammanfattar vi våra iakttagelser.

Förbättringsförslag
• Växla upp verksamheten så att andelen direkta
verksamhetskostnader blir högre.
• Se över de administrativa kostnaderna.Två
leasingbilar anser vi att det inte finns behov av i
denna verksamhet.



God ekonomisk hushållning

Förbundet ska bedriva verksamhet som är ändamålsenlig och effektiv samt med god ekonomisk hushållning. Ett sätt att ta
ställning till detta är att kika på andelen direkta kostnader vs andelen administrativa kostnader i förhållande till
bidragsnivån. Förbundets kostnad för insatser, dvs Direkta kostnader utgör 63 % (57 %) av erhållna bidrag 2018 (2017) och
de administrativa kostnaderna utgör 29 % (49 %).
Kostnaderna för verksamheten är högre 2018 än 2017, vilket visar på högre aktivitet i förbundet. Budgeterade kostnader var
dock än högre än utfallet. Till förbundets nackdel är att man visar ett positivt resultat för verksamhetsår 2018 trots att man
budgeterat för minusresultat. Även förbundets egna kapital ligger något över rekommenderat tak. I jämförelse med många
andra förbund ligger dock förbundets egna kapital ganska nära taket.

Beviljande av medel till insatser/projekt
Av styrelseprotokollen kan vi följa att några ansökningar inkommit under verksamhetsåret. I princip har dock ingen av dess
lett till någon insats vad vi kan se då ansökningarna brustit och vi sedan inte kunnat följa att mer preciserade ansökningar
inkommit. Styrelsen har bett FC vara behjälplig i ansökningsförfarandena, men vi kan inte se att så har skett.
Samarbetsproblem mellan FC och styrelsen blir tydliga.
Positivt är att verksamheten i samverkansteamet utökats med två 25%-iga tjänster under året. Giltiga avtal verkar dock
saknas avseende dessa inhyrda coacher med huvudmännen.

Av förbundets Reglemente Internkontrollplan framgår att projektansökningar samt rapport över projekten ska redovisas på
hemsidan, vilket vi ej kan se görs. Det framgår dessutom att ansökningarna ska beredas av presidiet innan de tas upp på
styrelsemötena och ur det perspektivet borde inte antalet ansökningar som behöver kompletteras enligt styrelsen vara så
många som de har varit under 2018.

Verksamhetsrevision forts
Förbättringsförslag
• Översyn av hela verksamheten måste göras så
att förbundet håller sig inom ramarna och ej
bedriver rehabiliteringsinsatser i egen regi.

Måluppfyllelse
Mål finns uppsatta i verksamhetsplanen och tydlig uppföljning framgår av årsredovisningen med bilagor. Vision
och övergripande mål för verksamheten finns samt mål på både kort och lång sikt.

 Ej bedriva rehabiliteringsverksamhet
Förbunden får enligt förarbetena inte bedriva någon egen rehabiliteringsverksamhet. Det får inte heller fatta
beslut om enskilda individers deltagande i insatser eller finansiera deltagarnas försörjning, dvs ej bedriva
myndighetsutövning. Förbunden kan endast finansiera insatser som utförs hos de samverkande parterna.
Hyresavtal beträffande lokalen för Samverkansteamet samt FC har tecknats med privat aktiebolag. Förbundet har
således klivit över gränsen och bedrivit rehabiliteringsverksamhet i egen regi. Avtalet bör omgående göras om och
tecknas med någon av huvudmännen som i sin tur får upphandla externa och äska medel från förbundet.
FC fungerar som processtödjande till personalen i de beviljade insatserna. Gränsdragningen är dock inte tydlig och
det uppfattas som att FC är arbetsledare för framförallt samverkansteamet.
FC bör med fördel stationeras i en lokal som inte delas med Samverkansteamet för att än mer tydliggöra och
konkretisera dennes roll och arbetsuppgifter åtskilt från teamet. Förslagsvis kan en kontorsrum hyras hos någon
av huvudmännen för att förenkla samverkan och knyta kontakter.

Sammanfattning av förbättringsförslag
Nedan följer en sammanfattning av iakttagelser från 2018 års revision som bör användas som underlag till 2019 års
styrelsearbete.
• Den interna kontrollen bör ses över. Styrelsen bör även årligen utse styrelseledamöter som granskar att den interna
kontrollen efterlevs.
• De enligt lag gällande deadlines i datum som finns måste efterlevas.
• Delårsrapport måste fastställas av styrelsen.

• Styrelsen måste aktivt ta sitt ansvar gällande styrningen och ledningen av förbundets verksamhet.
• Styrelsen måste ge den nye förbundschefen tydliga instruktioner för vad han ska göra samt stötta och följa upp hans
arbete så att samarbetet blir bra och rollerna tydliga.
• Av styrelseprotokollen ska framgå om och när huvudmännen fastställt årsredovisningen och beviljat styrelsen
ansvarsfrihet.
• Avtal bör tecknas där sådana saknas och diariet måste leva upp till lagstadgade krav.
• Styrelsen bör se över så att kraven enligt GDPR efterlevs.
• Samtliga styrdokument bör uppdateras och fastställas av styrelsen.
• Rutinerna kring beviljande av medel till insatser måste ses över.
• Hela verksamheten bör ses över så förbundet inte kliver över gränsen och bedriver rehabiliteringsinsatser i egen regi.

• Revisorerna önskar senast den 30/6 en handlingsplan från styrelsen och därefter önskar revisorerna löpande ta del av
förbättringsarbetet genom att erhålla styrelseprotokoll med bilagor på mail i samband med kallelse till styrelsemöten och
utskick av protokoll.

Sammanfattande revisionell bedömning
Sammanfattande bedömning
Årets granskning har utförts enligt den
upprättade revisionsplanen.
Den sammantagna bedömningen efter
genomförd revision är att kravet på god intern
kontroll är brister. Årsredovisningen ger dock en
rättvisande bild av samordningsförbundets
resultat och ställning i enlighet med god
redovisningssed i Sverige.Vi har vid granskningen
inte funnit något som leder till anmärkning på att
styrelsens ledamöter handlat i strid med lag om
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
eller förbundsordningen.
På basis av gjorda iakttagelser och överväganden
avlämnas därvid en revisionsberättelse som
avviker från standardutformning dåbristernai
deninternakontrollenär såallvarligaattstyrelsen
ochdessledamöteravstyrksansvarsfrihet.

Sammanfattning av verksamhetsrevision
Uppställningen och redovisningen av projekten/insatserna i årsredovisningen är tydlig. Mål finns för alla
projekt/insatser och projekten följs dessutom löpande och kommenteras vid styrelsemötena och slutrapporter
inhämtas som regel vid avslut.
Brister förekommer dock som påverkar bedömningen huruvida förbundet har god ekonomisk hushållning då
förbundets egna kapital är för högt och det dessutom har ökat under räkenskapsår 2018.
Riktlinjer finns fastställda för vad som gäller när aktörer ska söka medel från förbundet, men rutinerna har brustit.
Vi tycker det är av stor vikt att styrelsen fortsätter följa redan avslutade projekt även framöver och att vikt läggs
på hur det går med tänkt implementering av lyckade projekt.
Verksamheten håller sig inom ramarna för förbundsordningen och gällande lagstiftning.

Sammanfattande revisionell bedömning
Vår granskning visar att förbundets verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt med en
tillfredsställande kvalitet. Sammantaget sköts även förbundets redovisning på ett tillfredsställande sätt med god
ordning på den löpande bokföringen.
Enligt regeringens proposition, 2003/04:05, God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting, föreslås bl a
att revisorerna ska granska och bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål styrelsen
beslutat om för ekonomin under perioden. Vår bedömning är att årsredovisningen innehåller en tillfredsställande
uppföljning av verksamhetens mål och kommentarer till dessa.
Vår bedömning är att samordningsförbundets årsredovisning uppfyller lagens krav. Årsredovisningen omfattar
förvaltningsberättelse, resultaträkning jämfört mot budget och jämfört mot fg år samt balansräkning med
kassaflödesanalys för perioden och föregående år. Tillfredsställande information framgår i notapparaten.

Bilaga 1 – Ordförklaring

Bilaga 2 – Trafikljus

Handlingsplan avseende utvecklings- och förbättringsarbete
för Samordningsförbundet SOFINT
Bakgrund
Med anledning av det revisionsarbete som Freveko AB har utfört avseende 2018 års revision och
den revisionsrapport som presenterades för styrelsen den 2 april 2019 så har förbundet
upprättat denna handlingsplan. Av revisionsrapporten framgår förslag på utvecklingsområden
och förslag på hur styrelsen kan jobba vidare med dessa samt lyft upp frågeställningar som är
viktiga att beakta i det fortsatta styrelsearbetet.
På basis av gjorda iakttagelser under revisionsarbetet och överväganden avlämnades därvid en
revisionsberättelse som avviker från standardutformning då bristerna i den interna kontrollen är
så allvarlig att styrelsen och dess ledamöter avstyrks ansvarsfrihet. Revisorerna önskar därför
senast den 30/6 en handlingsplan från styrelsen och därefter önskar revisorerna löpande ta
del av förbättringsarbetet genom att erhålla styrelseprotokoll med bilagor på mail i
samband med kallelse till styrelsemöten och utskick av protokoll.
Utvecklingsområde

Åtgärd

Ansvarig

Översyn av den interna
kontrollen. Styrelsen
bör även årligen utse
styrelseledamöter som
granskar att den interna
kontrollen efterlevs.

Förslag på
internkontrollplan tas fram
och beslutas av styrelsen.
Av planen ska framgå vem
som har ansvar för att
granska att den interna
kontrollen efterlevs
Arbete med att ta fram VP
och budget för 2020 startas
i beredningsgrupp och
styrelse i augusti 2019 och
senast 191130 tar styrelsen
beslut om VP och budget
för 2020
Delårsrapport tas fram av
ekonom och förbundschef.
Rapporten ska delges
styrelsen en vecka före det
möte där styrelsen ska
fastställa delårsrapporten.
Efter att styrelsen har
beslutat om delårsrapport
ska rapporten delges
respektive huvudman
Arbetsordning för styrelsen
tas fram.
Kompetensutvecklingsplan
tas fram.
Utbildning i styrelsearbete
och Finsam för styrelsens
ledamöter. Arbetsordning
och
kompetensutvecklingsplan
följs upp i enlighet med

Ordförande i förening
med vice ordförande

De enligt lag gällande
deadlines i datum som
finns måste efterlevas.

Delårsrapport måste
fastställas av styrelsen

Styrelsen måste aktivt
ta sitt ansvar gällande
styrningen och
ledningen av förbundets
verksamhet

Tidpunkt
för beslut/
uppföljning
Beslut
190620

Förbundschef ansvarar
för att ta fram förslag i
förening med
beredningsgrupp. Att
beslut tas i styrelsen
ansvarar ordförande för.

Beslut senast
191130

Förbundschef har ansvar
för att säkerställa att
delårsrapport tas fram,
beslutas av styrelsen och
delges huvudmännen.

Beslut vid
styrelsemöte
190906

Förbundschefen har
ansvar för att ta fram
förslag på arbetsordning
för styrelsen. Ordförande
har ansvar för att
styrelsen tar beslut om
arbetsordning.
Styrelsen har ansvar för
att ledamöterna som sitter
i styrelsen har den

190620

Styrelsen måste ge den
nye förbundschefen
tydliga instruktioner för
vad han ska göra samt
stötta och följa upp
hans arbete så att
samarbetet blir bra och
rollerna tydliga.

Av styrelseprotokollen
ska framgå om och när
huvudmännen fastställt
årsredovisningen och
beviljat styrelsen
ansvarsfrihet.

Avtal bör tecknas där
sådana saknas.

internkontrollplan.

kompetens som krävs för
att delta i styrelsearbetet.
Förbundschefen har
ansvar för att ta fram
förslag på kompetensutvecklingsplan för
styrelsen. Ordförande har
ansvar för att styrelsen tar
beslut om
Kompetensutvecklingsplanen.

Presidiet tar fram förslag på
uppdragsbeskrivning för
förbundschefen.
Förbundschefen får stöd av
övriga förbundschefer i
Örebro län.
Presidiet tar fram förslag på
Utvecklingsplan för
förbundschefen där
tidpunkter för uppföljning
tas fram.
Förbundschefen kontaktar
medlemmarna och
informerar om att de måste
ta beslut om årsredovisning
och ansvarsfrihet för
styrelsen och därefter
skicka beslut till förbundet
för kännedom. När beslut
inkommit till förbundet
ansvarar förbundschefen
för information till
styrelsen.
En översyn av de avtal som
finns ska genomföras och
redovisas för styrelsen.
Inom de områden där det
ska finnas avtal men avtal
saknas ska styrelsen besluta
om avtal.
Avtal avseende förbudschef
tas fram och beslutas av
styrelsen 190517

Ordförande ansvarar för
att styrelsen tar beslut om
uppdragsbeskrivning.
Ordförande har ansvar för
att kontinuerligt följa upp
och stötta förbundschefen
i dennes arbete.

190620

Förbundschefen ansvarar
för att informera styrelsen
om när medlemmarna har
beslutat om
årsredovisning och
beviljat styrelsen
ansvarsfrihet samt
säkerställa att frågan
protokollförs.

Frågan
aktualiseras
på
styrelsemöte
190906
191018
191129

Förbundschefen ansvarar
för att genomföra översyn
och redovisa till styrelsen.
Förbundschefen ska ta
fram förslag till avtal där
avtal saknas och där
styrelsen har beslutat att
avtal ska finnas.
Avtal avseende
förbundschef tas fram av
presidiet.
Förbundschefen tar fram
förslag på vilken medlem
som ska ansvarar för
förbundets diarie samt
upprättar förslag till avtal
med denne medlem.
Ordförande har ansvar för
att styrelsen tar beslut om
avtal.

190620

Förbundschefen har
ansvar för att informera
styrelsen om hur arbetet
fortskrider och föreslå en

Frågan
aktualiseras
på
styrelsemöte

Diariet måste leva upp
till lagstadgade krav.

Förbundets diarie ska
skötas av en av
medlemmarna och därav
följa de lagstadgade krav
som denne medlem har att
följa. Uppföljning av diariet
sker enligt fastställd
kontrollplan

Styrelsen bör se över så
att kraven enligt GDPR
efterlevs

Förbundschefen tar kontakt
med medlemmarna för att
utreda om någon av
medlemmarna kan åta sig

190620

ansvaret för att tillhanda
dataskyddsombud för
förbundets verksamhet.
Förbundschefen redovisar
hur arbetet fortskrider på
styrelsemöten.
Förbundschefen går igenom
vilka styrdokument som
finns och ser om de behöver
revideras eller kan kvarstå
med nuvarande
formulering.
Saknas område där
styrdokument behöver tas
fram tar förbundschefen
fram förslag och
presenterar för styrelsen.
Förbundschefen tar fram
förslag till policy/riktlinje
för beviljande av insatser.
Uppföljning ser i enlighet
med internkontrollplan.

lösning på hur kraven
enligt GDPR kan fullföljas

190906
191018
191129

Förbundschefen har
ansvar för att informera
styrelsen om vilka
styrdokument som finns,
om de behöver revideras
eller om de kan kvarstå.
Förbundschefen har
ansvar för att ta fram
förslag på styrdokument
om det saknas inom något
område.
Förbundschefen har
ansvar för att ta fram
förslag på policy/riktlinje.
Ordförande har ansvar för
att styrelsen tar beslut om
policy/riktlinje.

Frågan
aktualiseras
på
styrelsemöte
190906
191018
191129

Hela verksamheten bör
ses över så förbundet
inte kliver över gränsen
och bedriver
rehabiliteringsinsatser i
egen regi.

Styrelse och
beredningsgrupp starter ett
arbete för att i grunden
omstrukturera förbundets
verksamhet. Arbetet ska ta
sin utgångspunkt från
målgruppens behov och de
regler som finns för
Finsam. Verksamheten ska
ägas och ledas av en av
medlemmarna och ett avtal
ska tecknas mellan medlem
och förbundet. Styrelsen
genomför dialog med
medlemmarna om behovet
av att omstrukturera
förbundens verksamhet.

Ordförande ansvarar för
att dialog om att
omstrukturera
förbundens verksamhet
sker i styrelsen.
Förbundschefen har
ansvar för att dialog om
att omstrukturera
förbundens verksamhet
sker i styrelsen och
beredningsgruppen.
Förbundschefen har
ansvar för att bjuda in
medlemmar till dialog om
omstrukturering av
verksamheten. När det
finns en medlem som är
aktuell för att driva den
verksamhet som
förbundet har behov av
ska förbundschefen vara
behjälplig i att ta fram
förslag till avtal som
styrelsen tar beslut om.
Ordförande har ansvar för
att beslut om
omstrukturering av
verksamheten sker och att
beslut om avtal tas.

Hösten 2019

Revisorerna ska
löpande ta del av
förbättringsarbetet
genom att erhålla
styrelseprotokoll med
bilagor på mail i

Handlingsplan upprättas
med anledning av
revisionsrapport.
Dagordning med
tillhörande bilagor samt
protokoll och

Presidiet tar fram förslag
på handlingsplan.
Ordförande har ansvar för
att styrelsen tar beslut om
handlingsplan.
Styrelse har ansvar för att

190620

Samtliga styrdokument
bör uppdateras och
fastställas av styrelsen

Rutinerna kring
beviljande av medel till
insatser måste ses över.

190620

samband med kallelse
till styrelsemöten.

SUS-rapporteringen har
inte skötts på ett
tillfredsställande sätt

Förbundets hemsida är
inte uppdaterad och
innehåller inte den
information eller de
dokument som är
nödvändiga att finns
där. Förslagsvis bör
protokoll med bilagor
samt fastställda
styrdokument
publiceras på intern
hemsida med lösenord
som är tillgänglig för
revisorer samt
styrelsen.
Se över de
administrativa
kostnaderna.

Lindesberg 20 juni 2019

minnesanteckningar med
tillhörande bilagor ska
mailas fortlöpande till
revisorerna. Att så sker ska
följas upp av styrelsen.
Förbundet genomför en
halvårsuppföljning som
utförs av revisorerna i syfte
att följa upp att det
utvecklingsarbete som
behöver genomföras sker.
Förbundets budget och
verksamhet ska årligen
inrapporteras i SUS.
Förbundschefen har
behörighet att göra
inrapportering i SUS.
Styrelsen får fortlöpande
rapporter om verksamhet
som är hämtade från SUS.
Förbundschefen uppdaterar
fortlöpande förbundens
hemsida utifrån den
kommunikationsplan som
förbundet tas fram

revisorerna får
fortlöpande insyn i
förbundens verksamhet.

Förbundschefen gör en
översyn av förbundets
samtliga administrativa
kostnader och redovisar för
styrelsen

Förbundschefen har
ansvar för att
inrapportering av
nödvändiga uppgifter sker
löpande i SUS

Frågan
aktualiseras
på
styrelsemöte
190906
191018
191129

Förbundschefen har
ansvar för att ta fram
förslag på
kommunikationsplan.
Ordförande har ansvar för
att styrelsen tar beslut om
kommunikationsplan.

190906

Förbundschefen ansvarar
för att redovisa översyn
för styrelsen som har att
ta ställning på vilket sätt
förbundet kan sänka de
administrativa
kostnaderna

190906

