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KALLELSE
Datum

2019-01-28

Mathias Brandt

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde 2019-02-12 kl. 13.00 i Folkets Hus,
Hällefors för att behandla följande ärenden:
Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 13.00
Ärenden
1 Upprop.
2 Val av justerare samt dag för justering.
3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde
4 Fastställande av dagordning.
Allmänhetens frågestund
Ledamöternas frågestund
Beslutsärenden

5 Valärenden
6 Inkomna motioner, medborgarförslag och interpellationer
7 Nya avgiftsnivåer för maxtaxa 2019, dnr KS 19/00004
8 Avgift gällande korttidsboende i väntan på vård- och omsorgsboende, dnr
KS 19/00008
9 Vård- och omsorgsboende i Hällefors kommun, dnr KS 16/00171
10 Utredning av kommunens grönyteskötsel, dnr KS 18/00297
11 Utredning av bibliotekets framtid, dnr KS 18/00324
12 Utredning av strategier för framtidens besöksnäring och turism, dnr KS
19/00005
13 Upphävande av policy och handlingsplan för sexuella trakasserier, dnr KS
18/00302
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14 Upphävande av arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar, dnr
KS 14/00142
15 Inkallelseordning i Hällefors kommun, dnr KS 19/00027
Informationsärenden

16 Ekonomisk rapport för Hällefors kommun januari 2019, dnr KS 19/00030
17 Behov av vård- och omsorgsboende nov-dec 2018, dnr KS 18/00028
Delgivningsärenden, ej bilaga

18 Revisionsgranskning av styrning och uppföljning av medarbetarnas
arbetsmiljö i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Gruppmöte för (S) 2019-02-11 kl 18 i partilokalen.

Susanne Grundström
Ordförande

Inger Palm
Vice ordförande
Mathias Brandt
Kanslichef
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Datum

2019-01-31
Kommunfullmäktige

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa 2019, dnr KS 19/00004
Beslutsunderlag
Förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar
maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. Skolverket
Skollagen (2010:800)
Ärendet
Skolverket fastställer slutligt statsbidrag i maxtaxan för kommande bidragsår
senast den 30 december varje år. Statsbidraget delas ut under förutsättning att
kommunen följer villkoren i förordningen.
Ekonomi

De nya högsta avgiftsnivåerna gäller perioden 1 januari 2019 till den 31
december 2019. Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) ökar år
2019 från 46 080 kronor till 47 490 kronor. De nya avgiftsnivåerna ska
tillämpas från 1 januari år 2019.
Förskola
Avgiftstak*
3%
2%
1%

Barn 1
Barn 2
Barn 3

dock högst
1 425 kr
950 kr
475 kr

Fritidshem
Barn 1
Barn 2
Barn 3

2%
1%
1%

950 kr
475 kr
475 kr

*Med förskola eller fritidshem jämställs i denna förordning pedagogisk omsorg som
erbjuds istället för förskola eller fritidshem samt omsorg som erbjuds enligt 25 kap. 5 ½
skollagen (2010:800) under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds.

Skollagen fastslår att det är kommunen/huvudmannen som slutligen
bestämmer avgifter i verksamheterna. Förvaltningen lämnar ovanstående
avgifter som förslag till beslut.
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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De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att
öka. Statsbidraget minskar därför troligen i motsvarande omfattning.
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

Förordningen ändrades under år 2015 och ändringen innebar att
inkomsttaket indexeras.
Samverkan

Information och samverkan sker inför kommunstyrelsens sammanträde.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Fastslå de nya avgiftsnivåerna enligt Skolverkets riktlinjer för
verksamhetsåret 2019.

---

Under Bildningsutskottets behandling av ärendet redogör utvecklingsstrateg
Peter Wiker.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
-

Fastslå de nya avgiftsnivåerna enligt Skolverkets riktlinjer för
verksamhetsåret 2019.

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på välfärdsutskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Fastslå de nya avgiftsnivåerna enligt Skolverkets riktlinjer för
verksamhetsåret 2019.
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2019-01-31
Kommunfullmäktige

Avgift gällande korttidsboende i väntan på vård och
omsorgsboende, dnr KS 19/00008
Beslutsunderlag
Taxor, avgifter och ersättningar inom äldre- och handikappomsorgen
uppdateras årligen, 2018-01-01.
Ärendet
Det är många enskilda medborgare som vistas under lång tid på något av
kommunens korttidsboende i väntan på ett vård- och omsorgsboende.
Korttidsvistelse är ett myndighetsbeslut och beviljas av kommunens
biståndshandläggare.
Ekonomi

Vid vistelse på korttidsboende/växelvård tas en avgift ut på 120 kronor per
dygn och kostavgift tillkommer med 103 kronor per dygn. I särskilt boende
betalar den enskilde hyra, mat och omvårdnadsavgift. Kommunal hälsooch sjukvård inkluderas i omvårdnadsavgiften. För medicin och läkarvård
gäller landstingets avgifter och högkostnadsskydd. Avgiften är individuell
och tas ut av varje enskild.
Kommunförvaltningen förslår att en ny avgift införs när ett beslut tas om
korttidsboende i väntan på vård- och omsorgsboende och tiden blir mer än
tre veckor. Nya avgiften innebär att den enskilde efter tre veckors vistelse
på ett korttidsboende får betala en hyra utifrån gällande taxa. Införandet av
nya avgiften kommer att leda till ökade intäkter för kommunen.
Folkhälsa

Genom att tillgodose behovet av korttidsboende i väntan på vård och
omsorgsboende främjas folkhälsan.
Miljö

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

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

Information och samverkan kommer att ske i centrala samverkan.
Förvaltningens förslag till beslut
-

-

Ta ut en avgift för hyra utifrån gällande taxa för medborgare som vistas på
korttidsboende i väntan på ett vård- och omsorgsboende efter tre veckors
vistelse.
Avgiften för korttidsboende i väntan på vård- och omsorgsboende sker
från och med 2019-03-01.

---

Under Välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid
Holmgren och medicinskt ansvarig Ann-Louise Eriksson.
Vivianne Pettersson (M) ställer en fråga om hur mycket pengar förslaget
genererar, vilket besvaras av medicinskt ansvarig Ann-Louise Eriksson.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer frågor om orsaken till lång väntetid och
om dubbla hyror, vilket besvaras av medicinskt ansvarig Ann-Louise
Eriksson.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen:
-

-

Ta ut en avgift för hyra utifrån gällande taxa för medborgare som vistas på
korttidsboende i väntan på ett vård- och omsorgsboende efter tre veckors
vistelse.
Avgiften för korttidsboende i väntan på vård- och omsorgsboende sker
från och med 2019-03-01.

--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på välfärdsutskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Ta ut en avgift för hyra utifrån gällande taxa för medborgare som vistas på
korttidsboende i väntan på ett vård- och omsorgsboende efter tre veckors
vistelse.
Avgiften för korttidsboende i väntan på vård- och omsorgsboende sker från
och med 2019-03-01.
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Kommunfullmäktige

Vård- och omsorgsboende Hällefors kommun,
dnr KS 16/00171
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-26 § 203
Rapport vård och omsorgsboende Hällefors kommun
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-26 att godkänna ombyggnation av
våningsplan 2 och 3 i Länsgårdens fastighet på Gillershöjden till vård- och
omsorgsboende. Vidare gav kommunstyrelsen kommunförvaltningen i
uppdrag att utreda ekonomiska konsekvenser av en ombyggnation av
Fyrklövern samt att i redovisningen jämföra dessa med kostnader för
nyproduktion av vård- och omsorgsboende via Länsgården.
Processen med renovering av lokalerna i Länsgårdens fastighet på
Gillershöjden har försenast ytterligare. Enligt den ursprungliga tidplanen
skulle lokalerna vara klara för inflyttning i oktober 2020. Den nya tidplanen
gör istället augusti 2021 gällande som aktuellt inflyttningsdatum. Orsaken till
förseningen uppges vara oklarheterna kring etablering av en familjecentral.
Länsgården projekterar nu vidare på det förslag som presenterades för
förvaltningen i oktober och som innebär en utbyggnad samt genomgripande
renovering av befintliga lokaler på Gillershöjden vilket skulle ge totalt 36
vård- och omsorgsplatser.
Ekonomi
Förvaltningen har också i enlighet med uppdraget utrett förutsättningarna för
att renovera och verksamhetsanpassa det nuvarande vård- och
omsorgsboendet Fyrklövern.
Fastighetsägaren Hällefors Bostads AB (Boab) har lämnat ett skriftligt
erbjudande om att genomföra genomgripande underhållsinsatser för 23 mkr
samt verksamhetsanpassningar för 16,5 mkr utan hyreshöjning men under
förutsättning att ett nytt 20-årigt hyresavtal tecknas. Lokalerna på Fyrklövern
skulle i och med renovering och ombyggnation uppfylla dagens
arbetsmiljökrav dock skulle standarden inte bli lika hög som vid

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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nyproduktion. Eftersom alternativet vid Fyrklövern innebär en betydligt lägre
kostnad för kommunen samtidigt som de brister i lokalerna som finns i
dagsläget åtgärdas bedömer förvaltningen att planerna på nyproduktion via
Länsgården bör styrkas till förmån för erbjudandet från Boab.
Den årliga hyran för Fyrklövern med 58 vård- och omsorgsplatser uppgår
totalt till 5 590 tkr i 2019 års hyresnivå. Motsvarande hyreskostnad för
nyproduktion uppgår enligt Länsgårdens egna schablonuppgifter till omkring
10 000 tkr.
Folkhälsa
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Miljö
Miljöbelastningen bedöms bli lägre med renovering av befintlig fastighet
jämfört med nyproduktion.
Medborgarperspektiv
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Förvaltningens förslag till beslut
- Ge förvaltningen i uppdrag att teckna nytt 20-årigt hyreskontrakt med
Hällefors Bostads AB gällande vård- och omsorgsboendet Fyrklövern.
- Alternativet nyproduktion via Länsgården anses med detta utrett och
avfärdas med hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna.
---

Under Välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid
Holmgren
Kent Grängstedt (S) ställer fråga angående försening och platsbrist vilket
besvaras av socialchef Ingrid Holmgren.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga angående Milan/Molnet och möjligheter
för kortbo i Grythyttan vilket besvaras socialchef Ingrid Holmgren.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer frågor om när Milan/Molnet kan tas i
bruk och hur många platser som kan erbjudas där, vilket besvaras av
socialchef Ingrid Holmgren.
Ordförande Johan Stolpen ställer fråga om hyran för Milan/Molnet vilket
besvaras av socialchef Ingrid Holmgren som informerar att det är Boab som
står för hyran.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls. Vivianne Pettersson (M) meddelar att hon ej
deltar i beslutet.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
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- Ge förvaltningen i uppdrag att teckna nytt 20-årigt hyreskontrakt med
Hällefors Bostads AB gällande vård- och omsorgsboendet Fyrklövern.
- Alternativet nyproduktion via Länsgården anses med detta utrett och
avfärdas med hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Vivianne
Pettersson (M) utan att yrka.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på
välfärdsutskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Ge förvaltningen i uppdrag att teckna nytt 20-årigt hyreskontrakt med
Hällefors Bostads AB gällande vård- och omsorgsboendet Fyrklövern.
Alternativet nyproduktion via Länsgården anses med detta utrett och avfärdas
med hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna.
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Datum

2017-09-14
Kommunförvaltningen
Ingrid Holmgren
Ann-Louise Eriksson

VÅRD OCH OMSORGSBOENDE
HÄLLEFORS KOMMUN
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Inledning
Prognoserna över den demografiska utvecklingen visar att andelen äldre kommer
att öka, det är däremot svårt att säkert förutsäga hur detta kommer att påverka
behovet av vård- och omsorgsboenden. För en kommun finns ett antal olika
strategier att välja mellan från att äga boenden och utföra vården i egen regi till
lösningar med att hyra boenden av privata aktörer. Länsgården Fastigheter AB ägs
av Region Örebro län och är en aktör som har både erfarenhet, kompetens och
kontakter. Länsgården bygger idag i ett flertal av länets kommuner, då i nära
anslutning till vårdcentraler. Om investeringsbidrag ansöks av Länsgården
Fastigheter AB och beviljas av staten kommer detta gynna hyreskostnaderna för
kommunen.
Utöver strategier för fastighetsägandet är det även viktigt att titta på formen för
boendet i relation för själva utförandet av vården.
Det är viktigt att kommunen kan tillhandahålla alternativa bostäder, många äldre
bor i bostäder som inte är anpassade efter deras behov. Det är brist på bostäder som
uppfyller kraven på standard och tillgänglighet för äldre. Detta gör i sin tur att de
äldre drar sig för att flytta från sina villor och att behovet av bostadsanpassning i
villor ökar. Det blir också mer svårarbetat för hemtjänsten att ombesörja vårdbehov
i utspridda villor, än det skulle vara om vårdbehoven kunde samlas i
kategoriboende.
Det behövs en kombination av boende som tillgodoser behov inom såväl vård- och
omsorgsboende som trygghetsboende och medboende. Äldre makar eller sambopar
som delat ett långt liv tillsammans och sammanbott ska ges möjlighet att fortsätta
bo tillsammans även om deras omsorgsbehov skiljer sig åt.
Förutom att effektiviteten dvs. omvårdnadstid i förhållande till total nedlagd tid per
brukare, kan förbättras med rätt bostäder, kommer anpassade bostäder betyda
betydligt mindre risker för arbetsolyckor och förslitningar hos hemtjänstpersonalen.
Ett sätt att åstadkomma samlat vårdbehov är att tillhandahålla högkvalitativa
bostäder i form av kategoriboende för äldre.
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2

Idé
Hällefors kommun står inför faktum, att det finns behov av fler platser i vårdoch omsorgsboende samtidigt som ett av kommunens vård- och
omsorgsboende, Nya Björkhaga inte är ändamålsenligt, se bilaga inventering.
Förvaltningen bedömer att nuvarande lokaler på Nya Björkhaga inte är
verksamhetsanpassade, samt att de är kostnadsdrivande utifrån dagens krav på
ett vård- och omsorgsboende. Nya Björkhaga är till en början byggt som ett
serviceboende, med anpassade lägenheter för äldre. Dagens
tillgänglighetsmått håller inte, det saknas kontor för såväl omvårdnadspersonal
som sjuksköterskor vilket försvårar sekretessföljsamheten. Medicinrum, skölj,
personalrum saknas. Gemensamhetsutrymmen för boende är för små. Vårdoch omsorgsboendet Fyrklövern har påvisade brister, se bilaga inventering.
Kommunförvaltningen har tillsammans med kommunens fastighetsförvaltare
och Hällefors Bostads AB, diskuterat möjligheterna för alternativa lösningar
av kommunens lokaler för vård och omsorgsboende.
Inventering och analys:
-

initialt gjordes en inventering av möjligheter till ombyggnad av
nuvarande boenden eller andra lokaler i kommunen
undersökning av tillgänglig mark och fastigheter, kommunens planering,
detaljplaneläget
en kartläggning av privata fastighetsägare som önskar delta i
planeringsarbetet
vilka ekonomiska möjligheter och investeringsplaner som inkluderar nya
särskilda boenden finns
kommunens egen kompetens att projektera och bygga vård- och
omsorgsboenden
politiska beslut, mål och inriktningar för äldreomsorgen.

Strategiska val:
-

3

kommunen som fastighetsägare
kommunen som hyresgäst

Syfte
Leverera underlag med tillhörande kostnadskalkyl för ställningstagande till
eventuellt beslut om nytt vård- och omsorgsboende för Hällefors kommun.

4

Bakgrund
Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) beskriver att kommunerna har det yttersta ansvaret
för att de personer som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver
om inte ansvaret ligger hos en annan huvudman. Enligt socialtjänstlagen har
kommunen ett särskilt ansvar för vissa grupper, varav äldre människor är en grupp,
som omfattas av socialtjänstlagens femte kapitel. Där beskrivs att de äldre ska få
möjlighet att leva, bo självständigt under trygga förhållanden, ha en aktiv och
meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Vidare står det i socialtjänstlagen att det
är kommunens skyldighet att inrätta särskilda boendeformer.
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För att möta framtidens behov av vård- och omsorgsboende behöver kommunen
öka antalet platser, för att undvika sanktionsavgifter och kostnad för medicinskt
färdigbehandlade. Enligt äldreplan 2016 - 2025 ökar behovet av ca 20 platser fram
till 2035. Anpassade lokaler ger också bättre förutsättningar för personal att ha
uppsikt över vårdtagarna, vilket har en positiv effekt på personalkostnaderna.
Hällefors är inte enda kommunen som står inför ett vägval, det finns ett behov av
ytterligare vård- och omsorgsboenden i många kommuner. Till följd av den
demografiska utvecklingen som pekar på att behovet av ytterligare platser inom
vård- och omsorgsboenden kommer att öka markant, framförallt från år 2020 och
framåt.
När ett nytt vård- och omsorgsboende ska byggas är det självklart en möjlighet att
skapa förutsättningar för god inre och yttre miljö för de äldre. Likaså är det en
möjlighet att skapa en effektiv arbetsplats för personalen.
Det är även viktigt att beakta framtida behov och se till att det finns
handlingsutrymme för bra ombyggnationer där man kan dra nytta av ny teknik.
En yteffektiv fastighet ger lägre fastighetskostnader och därmed ett större
ekonomiskt utrymme för själva äldreomsorgen. Det finns en mängd olika aspekter
på ett bra och effektivt vård- och omsorgsboende, som gäller allt från hygienrum,
dagsljus och materialval till låssystem, brandskydd och energiförbrukning.
Inflytande över utformning, att äga en fastighet ger större rådighet över
utformningen vid nybyggnation men även när fastigheten behöver byggas om.
Fastighetsägaren behöver säkerställa att lokalerna blir rätt utformade för både den
boende och för att vård- och omsorgsverksamheten ska kunna bedrivas på ett
effektivt och kvalitativt bra sätt.
-

Hur säkerställs att fastighetsägaren utformar vård- och omsorgsboendet
effektivt och bra?
Hur hanteras utformningsfrågorna i plan- och bygglovsprocessen i samband
med ny-, om- och tillbyggnad?
Hur säkerställs insyn och kontroll över byggprocessen?
Hur planerar man för att få in ny teknik?

Ekonomi vid ny- och ombyggnation av vård- och omsorgsboende kräver stora
investeringar och resulterar även i driftskostnader under många år framöver. Hur
dessa investerings- och driftskostnader ska finansieras är av central betydelse.
-

Hur ska den initiala investeringen finansieras?
Hur ser kapitalkostnaden ut under byggnadens livstid?
Hur nås en effektiv drift av fastigheten, ex en hållbar energianvändning?
Vad kommer hyreskostnaden för den enskilde att uppgå till?
Vad blir lokalkostnaderna för kommunen?
Finns det kostnader för framtida tillgänglighetsanpassningar?

Vanligen etableras vård- och omsorgsboenden inom områden med detaljplan och en
förutsättning för en sådan etablering är att den detaljplan som gäller, eller som tas
fram för området, tillåter att marken används för bland annat vård- och
omsorgsboende.
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5

Nuläge
5.1 Befolkningsprognos
Att göra antaganden om befolkningsutvecklingen kan vara svårt relaterat till
flyktingsituationen 2015 -2016. Nationella prognoser för befolkningsutvecklingen i
Sverige pekar på en fortsatt ökning av antalet äldre.
I Hällefors kommun finns två trygghetsboenden och ett seniorboende. Behov av
särskilt riktade insatser till äldre i form av färdtjänst, hemtjänst/hemsjukvård och
vårdbostäder börjar framförallt accelerera för personer som är 80 år och äldre.
Den demografiska utvecklingen visar att antalet 80 år och äldre kommer öka
kraftigt från år 2020 och framåt. Risken att drabbas av sjukdom ökar ju äldre en
människa blir och därför är förebyggande och hälsofrämjande insatser viktiga för
att bevara äldres hälsa.
Hällefors kommun

2016
0-19 år
20-49 år
50-64 år
65-69 år
70-74 år
75-79 år
80-84 år
85-89 år
90- år
Totalt

2017

2018

2019

2020

2025

2030

2035

Föränd.
20162035

1 416

1 474

1 493

1 507

1 504

1 478

1 463

1 446

2 275

2 252

2 268

2 272

2 271

2 207

2 206

2 208

-67

-3%

1 382

1 393

1 388

1 388

1 376

1 334

1 210

1 139

-243

-18%

540

528

512

491

468

451

487

454

-86

-16%

536

536

525

506

512

446

433

468

-68

-13%

427

424

435

450

459

462

409

402

-25

-6%

278

288

310

323

331

373

381

343

65

23%

191

196

185

180

179

219

253

263

72

38%

93

93

94

101

106

108

130

158

65

70%

-257

-4%

7 138

7 184

7 210

7 218

7 208

7 078

6 974

6 881

30

%
Föränd.
20162035
2%

Prognosen baseras på SCB:s befolkningsprognos framtagen av Ensolution
Kommentar:
•
Hällefors möter en allt mer åldrande befolkning enligt framtidsprognos
•
Enligt SCB:s befolkningsprognos ses invånarantalet minska med de kommande åren. Åren 2016
hade Hällefors kommun en befolkningsmängd på 7 138 personer och 2035 väntas den uppgå till
6 881 personer. En minskning på totalt 257 personer, vilket motsvarar – 4%.
•
Fram till och med 2035 kommer antalet invånare över 80 år och äldre att öka med 202 personer,
vilket motsvarar en ökning med 36%.
•
Invånare med en ålder understigande 80 år kommer att minska

5.2

Analys och behovsbedömning

Det är av stor vikt att kommunen har en strategi för vilken omfattning av insatsnivå
som ska hållas för ordinärt och särskilt boende. Vilka förutsättningar finns och
lägga fokus på att ha rätt insatsmix, det vill säga rätt nivå av boendeplatser,
korttidsplatser och hemtjänstinsatser, i förhållande till behoven och vad insatserna
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kostar att producera. Rätt nivå av insatser kommer resultera i att det som faktiskt
produceras nyttjas till fullo och bidrar till en väl fungerande vårdkedja.
Genom att prognostisera kontinuerligt ökar kunskapen och förutsättningarna att
producera rätt omfattning av insatserna utifrån kommunens förutsättningar.
Mängden sjukvård skiljer sig åt mellan vilken bostadsform äldre bor i. Äldre som
bor på vård- och omsorgsboende med nära tillgång till sjuksköterska har färre
slutenvårdsdagar, kortare vårdtider och färre läkarbesök än äldre som bor i andra
boendealternativ. Bra boendelösningar är en av de viktigaste insatserna för
individens livskvalitet.
Att mäta kostnaden som kommunen har för att producera en årsplats på ett särskilt
boende kallas brytpunkt och kan sättas i relation med de insatser som ges inom
ordinärtboende. När brytpunkten är identifierad kan kommunen beräkna när i tid en
omsorgstagares kostnader inom ordinärt boende överstiger kostnaden för en särskilt
boende plats. Kommunen använder sig av ”kostnad per brukare” för att få
kostnadsberäkningar för såväl brytpunk och kostnad för insatser inom ordinärt- och
särskilt boende.
Insatsmix Hällefors kommun
Rätt insatsmix
Brytpunkt hemtjänst/VoB

(städ, tvätt, inköp ej medräknad i utförd tid)

Bevljad tid Utförd tid Beviljad tid Utförd tid
Dag/kväll dag/kväll Natt
Natt
23,26
26,71
1,17
1,17
42,51
24,54
1,17
24,53
24,00
30,02
29,00
21,59
35,50
30,94
24,17
1,17
22,96
26,21
2,33
24,54
29,83
1,17
29,38
33,67
1,17
37,33
32,86
2,33
5,25
30,06
31,74
18,72
26,04
2,33
28,28
26,50 HSL
22,03
2,33
25,50
39,98
33,04
2,33

Merkostnad
Utförd tid
Timmar över brytpunkt Merkostnad / vecka
Totalt
Brytpunk = 25 tim
497kr/tim/v (KPB)
Kr
3,5
30,21
5,21
2589,37
2,33
26,87
1,87
929,39
0,17
84,49
1,17
25,17
29,00
4,00
1988,00
35,50
10,50
5218,50
2,33
26,50
1,50
745,50
1,17
27,38
2,38
1182,86
4,67
34,50
9,50
4721,50
3,5
37,17
12,17
6048,49
5,83
38,69
13,69
6803,93
13,74
6828,78
7
38,74
5,83
31,87
6,87
3414,39
1,17
27,67
2,67
1326,99
9,33
34,83
9,83
4885,51
7
40,04
15,04
7474,88
484,14
109,14
54242,58
2 820 614,16

Mätning gjord 2017-05-12, april månad

Bilden enligt ovan beskriver både den beviljade och utförda tiden per vecka.
Brytpunkten d.v.s. när det blir mer kostnadseffektivt att vårda omsorgstagare på
vård och omsorgsboende är 25 timmar per vecka. Under april månad 2017 hade 15
omsorgstagare hemtjänstinsatser över brytpunkten, om vården hade bedrivits på
vård- och omsorgsboende hade hemtjänstens kostnader minskat med 2,8 miljoner
kronor årligen.
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5.3

Bostadsmarknaden

I Örebro län bor över 60 % av befolkningen mellan 65 och 69 år i småhus medan
knappt 40 % av de som är 80 år eller äldre gör det. Av de som är 80 år eller äldre
bor en större andel i lägenheter eller i andra anpassade bostäder, se figur nedan.
Enligt statistik på nationell nivå är det framför allt från och med 80 års ålder som
människor flyttar till anpassade bostäder. Av de som är 100 år bor ungefär hälften
på ett särskilt boende/vård- och omsorgsboende och den andra hälften bor i
flerbostadshus.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
65-69

70-79
Småhus

Flerbostadshus

80+
Övrigt

Fördelning av boendeformer för den äldre befolkningen i Örebro län år 2015. Inom kategorin Övrigt utgörs
den största delen av anpassade boende för äldre. Källa: SCB.

Hur den äldsta delen av befolkningen bor skiljer sig åt mellan kommunerna i länet.
Den största skillnaden kan ses i förhållandet mellan andelen som bor i småhus och
andelen som bor i flerbostadshus. I de flesta kommuner bor 15-20 % av de som är
80 år och äldre i övrigt boende, vilket till stor del utgörs av vård- och
omsorgsboenden eller anpassade boende för äldre.
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Askersund

49

Degerfors

46

Hallsberg

39
50
31

Kumla

31

13
12

45

Hällefors
Karlskoga

36
41

10

31
50

17

56

Laxå

12

53

Lekeberg

29

60

Lindesberg

17

20

46

23

34

26
0%

16

35
52

Nora

15

24

45

Ljusnarsberg
Örebro

17

13

58
20%

Småhus

40%
Flerbostadshus

60%

15
80%

100%

Övrigt boende

Fördelningen av boendeformer för personer över 80 år i länets kommuner 2015. Siffrorna anger
procent av befolkningen 80 år och äldre i respektive kommun. Källa SCB

I Hällefors bor 50 procent av alla 80 åringar och äldre i småhus. Ett ökat utbud av
mellanboendeformer såsom trygghetsbostäder/seniorbostäder kan minska efterfrågan
på vård och omsorgsboende samtidigt som det sätter igång en flyttkedja som gynnar
andra grupper i samhället.

År 2016 (31
dec)
Hällefors
Ljusnarsberg
Nora
Lindesberg
Örebro län

Antal invånare Antal
Andel
Antal
Andel
personer 65
personer 65 år personer 80
personer 80 år
år och äldre
och äldre
år och äldre
och äldre
7 138
2 065
28,9%
562
7,9%
4 928
1 368
27,7%
310
6,5%
10 502
2 738
26,0%
608
6,0%
23 562
5 631
23,8%
1 387
6,0%
291 012
61 663
21,1%
15 451
5,3%

Antal och andel invånare 65 år och äldre som helhet år 2016. Källa: SCB

Hällefors har ett högt antal personer över 65 år och en större andel 80 år och äldre än
övriga kommuner i Örebro län. Vid ökad ålder ökar i regel behovet av vård och
omsorg.
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Spindeldiagrammet visar andelen 80 år och äldre med hemtjänst respektive boende på särskilt
boende/vård och omsorgsboende 2015. Källa SKL:s statistikdatabas Kolada.

Hällefors (9 %) tillhör de kommuner i länet, som har ett lågt antal 80 år och äldre i
särskilt boende/vård och omsorgsboende. Både Askersund (10 %) och Kumla (8 %)
har påbörjat nybyggnation av särskilt boende/vård och omsorgsboende.
5.4

Inventering vård- och omsorgsboende Hällefors

För att få fram statusen på kommunens två vård- och omsorgsboende har en
inventering utförts av AB adABACUM Bygg- & fastighetsadministration,
Örebro under april/maj 2017. Företaget har kunskap och erfarenheter av dessa
inventeringar och har tidigare inventerat ett flertal vård- och omsorgsboende i
Örebro.

Inventeringen har en rang från 0 – 5 enligt följande:
Värde
Anmärkning
0
1
2
4
5

Bedömning av rang måste ske sammantaget och med hänsyn till andra
funktioner och tekniska lösningar. Värdet sätts när ingen bedömning kan
göras vid kontrolltillfället.
Utan anmärkning, uppfyller krav och funktion
Anmärkning beträffande krav eller funktion, kräver inte
åtgärd för tillfället men skall beaktas vid kommande
underhåll/renovering
Kräver åtgärd men behöver inte utföras omgående
Kräver åtgärd omgående
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Inventering vård- och omsorgsboende Fyrklövern (se bilaga)
Åtgärder måste utföras, enligt inventering visar värde 4 – 5 på följande
kontrollpunkter:
- Brand
- Badrum
- Bostad
- Generellt och gemensamma ytor
- Skölj/tvätt/städ
- Medicinberedningsrum
- Personalutrymmen
- Varumottagning
- Sophantering
- Elkraft
Inventering vård- och omsorgsboende Nya Björkhaga (se bilaga)
Åtgärder måste utföras, enligt inventering visar värde 4 – 5 på följande
kontrollpunkter:
- Brand
- Badrum
- Bostad
- Generellt och gemensamma utrymmen
- Skölj/tvätt/städ
- Kök
- Medicinberedningsrum
- Personalutrymmen
- Varumottagning
- Sophantering
- Elkraft
Sammanställning av inventeringen (se bilaga), visar att åtgärder måste vidtas
omgående. Liknande värde under kontrollpunkt brand i Örebro resulterade till
nybyggnation. Örebro kommun ansåg att vård- och omsorgsboende skulle ha en
brandkontroll utan anmärkning eftersom personer med beviljat plats inte fritt kan
välja sitt boende utan blir placerade på något av kommunens särskilda boenden.

6

Avtal
6.1

Vård- och omsorgsboende, Nya Björkhaga

Hyresavtalet mellan Hällefors Bostads AB och Hällefors kommun löper från
och med den 2014-04-01 till och med 2024-03-31. Uppsägningen skall ske
skriftligen 9 mån före hyrestidens utgång. Om hyresavtalet inte sägs upp i tid
är hyresavtalet varje gång förlängt med 3 år.
6.2

Vård- och omsorgsboende, Fyrklövern

Hyresavtalet mellan Hällefors Bostads AB och Hällefors kommun löper från
och med den 1994-01-01 till och med 2003-12-31. Uppsägningen skall ske
skriftligen 9 mån före hyrestidens utgång. Om hyresavtalet inte sägs upp i tid
är hyresavtalet varje gång förlängt med 3 år. Inget avtal är uppsagt vilket
innebär att avtalet löper fram till 2018-12-31, dock måste uppsägningen ske
senast 2018-02-28.
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7

Framtid
7.1

Framtidsprognos

Konsumtion Hemtjänst, Hällefors 2016 - 2035
Ålder
0-19
20-49
50-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-år
Totalt
Förändring
Extra årsarbetare

2016

2020

2025

2030

2035

0
93
2 465
6 054
5 384
12 601
13 796
27 061
33 812
101 257

0
92
2 445
5 251
5 139
13 554
16 450
25 430
38 588
106 951
2 177
3,2

0
90
2 370
5 051
4 481
13 632
18 530
31 049
39 432
114 635
7 684
4,4

0
90
2 151
5 461
4 351
12 080
18 890
35 914
47 387
126 324
11 689
6,6

0
90
2 023
5 094
4 706
11 861
17 016
37 235
57 466
135 491
9 167
5,2

Förändring Förändring
2016-2035 2016-2035 %
0
0%
-3
-3%
-433
-18%
-960
-16%
-678
-13%
-740
-6%
3 220
23%
10 175
38%
23 654
70%
30 717
29%
30 717
17,5

Parametrarna är baserade på SCB: befolkningsprognos, Ensolutions prognos utifrån brukarmix 2016

Konsumtion:
2016-2020
•
Konsumtionen beräknas öka med 6 % till 2020
•
Ökning av antalet beviljade timmar skulle då motsvara ca 3,2 årsarbetare
2016-2035
•
Konsumtionen beräknas öka med 29 % till 2035
•
Ökningen av beviljade timmar skulle då motsvara ca 17,5 årsarbetare

Kostnad Hemtjänst, Hällefors 2016 - 2035
Ålder
0-19
20-49
50-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-år
Totalt

2016
0
87 178
1 182 384
2 680 133
2 508 260
5 852 174
6 502 150
12 752 269
16 596 372
48 160 922

2020
0
87 044
1 177 140
2 324 638
2 394 117
6 294 788
7 753 041
11 983 904
18 940 958
50 955 629

2025

2030

0
0
84 571
84532
1 140 970
1 035 452
2 236 172
2 417 532
2 087 523
2 027 009
6 331 135
5 610 432
8 733 110
8 902 949
14 631 703 16 924 363
19 354 934 23 259 534
54 600 118 60 261 804

2035

Förändring
2016-2035

0
84 595
974 082
2 255 005
2 192 298
5 508 477
8 019 527
17 547 036
28 206 861
64 787 881

0
-2 583
-208 301
-425 129
-315 962
-343 697
1 517 377
4 794 767
11 610 489
16 626 959

Parametrarna är baserade på SCB: befolkningsprognos, Ensolutions prognos utifrån brukarmix 2016

Kostnad
2016-2020
•
Kostnaden beräknas öka med 6 %, vilket motsvarar 2,8 miljoner kronor
2016-2035
•
Kostnadsökningen baseras på 2016 års kostnadsnivå
•
Kostnaden beräknas då öka med 35 %, vilket motsvarar 16,6 miljoner kronor

Förändring
2016-2035 %
0%
-3%
-18%
-16%
-13%
-6%
23%
38%
70%
35%
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Konsumtion vård och omsorgsboende, Hällefors 2016 - 2035
Ålder
0-19
20-49
50-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-år
Totalt
Förändring
Antal platser

2016
0
0
366
1 326
1 556
3 825
3 483
7 618
7 653
25 827
70,8

2020
0
0
364
1 150
1 485
4 114
4 153
7 159
8 734
27 160
1,4
74,4

2025
0
0
353
1 106
1 295
4 138
4 678
8 741
8 925
29 236
5,7
80,1

2030

2035

0
0
321
1 196
1 257
3 667
4 769
10 110
10 726
32 046
7,7
87,8

0
0
302
1 116
1 360
3 600
4 296
10 482
13 007
34 163
5,8
93,6

Förändring Förändring
2016-2035 2016-2035 %
0
0%
0
0%
-64
-18%
-210
-16%
-196
-13%
-225
-6%
813
23%
2 864
38%
5 354
70%
8 336
32%
22,8

Parametrarna är baserade på SCB: befolkningsprognos, Ensolutions prognos utifrån brukarmix 2016

Konsumtion:
2016 – 2020
•
Konsumtion av dygn inom särskilt boende beräknas öka med 5,1 %
2016 – 2035
•
Konsumtionen beräknas öka med 32 %, vilket skulle motsvara 8 336 dygn
•
Konsumtionsökningen på 8 336 dygn motsvarar 22,8 platser inom särskilt boende med
motsvarande konsumtion 2016

Kostnad vård och omsorgsboende, Hällefors 2016- 2035
Ålder
0-19
20-49
50-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-år
Totalt

2016

2020

2025

2030

2035

Förändring
2016-2035

0
0
3 173 197
2 734 226
3 175 882
7 908 882
7 012 555
15 077 566
15 136 300

0
0
3 159 14
2 371 556
3 031 358
8 507 049
8 361 638
14 169 094
17 274 619

0
0
3 062 053
2 281 305
2 643 159
8 556 171
9 418 640
17 299 702
17 652 175

0
0
2 778 871
2 466 325
2 566 537
7 582 182
9 601 811
20 010 415
21 213 267

0
0
2 614 172
2 300 517
2 775 821
7 444 395
8 649 043
20 746 628
25 725 351

0
0
-559 025
-433 709
-400 062
-464 487
1 636 488
5 669 062
10 589 051

54 218 608

56 874 438

60 913 205

66 219 409

70 255 927

16 037 318

Parametrarna är baserade på SCB: befolkningsprognos, Ensolutions prognos utifrån brukarmix 2016

Kostnad
2016-2020
•
Kostnaden beräknas öka med ca 2,65 mkr fram till och med år 2020
2016-2035
•
Kostnadsökningen baseras på 2016 års kostnadsnivå
•
Kostnaden beräknas öka med 30 % vilket motsvarar ca 16 mkr

Förändring
2016-2035%
0%
0%
-18%
-16%
-13%
-6%
23%
38%
70%
30%
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Konsumtion korttidsvården, Hällefors 2016-2035
Ålder

2016

2020

2025

2030

2035

Förändring
2016-2035

%
Förändring
2016-2035

0-19

0

0

0

0

0

0

0%

20-49

0

0

0

0

0

0

0%

50-64

27

27

26

24

22

-5

-18%

65-69

96

83

80

87

81

-15

-7%

70-74

168

160

140

136

147

-21

-7%

75-79

293

315

317

281

276

-17

-11%

80-84

381

454

512

522

470

89

6%

85-89

778

731

893

1 033

1 071

293

46%

90-år

945

1 079

1 102

1 324

1 606

661

56%

2 688

2 850

3 069

3 406

3 672

984

37%

0,2

0,6

0,9

0,7

2,7

7,8

8,4

9,3

10,1

Totalt
Förändring
Antal platser

7,4

Parametrarna är baserade på SCB: befolkningsprognos, Ensolutions prognos utifrån brukarmix 2016

Konsumtion:
2016-2020
•

Konsumtion av dygn inom korttidsvården beräknas öka med 6 %, vilket motsvarar 162 dygn

•

Konsumtionsökningen på 162dygn motsvarar ca 0,44 platser inom korttidsvården
2016-2035

•
•

Konsumtionen beräknas öka med 37 %
Konsumtionsökning om 37 % motsvarar 984 dygn och innebär 2,7 korttidsplatser

Kostnad korttidsvård, Hällefors 2016 - 2035
Ålder

2016

2020

2025

2030

2035

Förändring
2016-2035

%
Förändring
2016-2035

0-19

0

0

0

0

0

0

0%

20-49

0

0

0

0

0

0

0%

50-64

57 095

56 841

55 095

50 000

47 036

-10 289

-18%

65-69

203 003

176 076

169 376

183 113

170 802

-13 807

-16%

70-74

355 255

339 089

295 665

287 094

310 504

-24 971

-13%

75-79

619 582

666 443

670 291

593 988

583 194

-69 510

-6%

80-84

805 668

960 664

1 082 102

1 103 146

993 683

57 005

23%

85-89

1 645 170 1 546 043

1 887 36

2 183 412

2 263 743

709 369

38%

90-år

1 998 311 2 280 614

2 330 460

2 800 599

3 396 289

1 224 658

70%

Parametrarna är baserade på SCB: befolkningsprognos, Ensolutions prognos utifrån brukarmix 2016

Kostnad
2016-2020
• Kostnaden beräknas öka med 6 %, vilket motsvarar 162 dygn inom korttidsvård
• 162 dygn motsvarar ca 0,44 platser inom korttidsvården
2016 - 2035
• Kostnaden beräknas öka med 37 % vilket är ca 2,1 mkr, en sådan kostnad är ca 4 årsarbetare
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7.2
•
•
•

Simulering av konsumtion vid utökning av vård- och
omsorgsplatser.

Utökningen baseras på prognos utifrån 2016 år siffror:
Brytpunkt 1540 timmar per plats
Boendet klar och redo att njutnas 2020

Konsumtion Hemtjänst
2016
Ålder
0-19 år
20-49 år
50-64 år
65-69 år
70-74 år
75-79 år
80-84 år
85-89 år
90- år

2017

2018

2019

2020

2025

2030

Föränd.
20162035

2035

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

93

92

92

92

92

90

90

90

-3

-3%

2 456

2 475

2 466

2 466

2 445

2 370

2 151

2 023

-433

-18%

6 054

5 915

5 739

5 506

5 251

5 051

5 461

5 094

-960

-16%

5 384

5 388

5 277

5 084

5 139

4 481

4 351

4 706

-678

-13%

12 601

12 503

12 842

13 275

13 554

13 632

12 080

11 861

-740

-6%

13 796

14 308

15 371

16 040

16 450

18 530

18 890

17 016

3 220

23%

27 061

27 754

26 205

25 567

25 430

31 049

35 914

37 235

10 175

38%

33 812

33 876

34 260

36 744

38 588

39 432

47 387

57 466

23 654

70%

Totalt
101 257 102 312 102 253 104 774 106 951 114 635 126 324 135 491
76 143 83 827 95 516 104 683
Ny volym med SÄBO
Föränd
1 056
– 59
2 521
2 177
7 684
11 689
9 167
Nytt VoB

Extra åa
Ny tot. åa

% Föränd
2016-2035

57,5

30 717
3 426
30 717

0

0

0

- 28 631

7 684

11 689

9 167

3 426

0,6

0,0

1,4

– 16,3

4,4

6,6

5,2

17,5

58,1

58,1

59,5

43,3

47,6

54,3

59,5

1,9

Prognos levererad av Ensolution

Denna simulering visar följderna av hemtjänstens konsumtion och behovet av
årsarbetare.
Om en ökad volym av vård- och omsorgsplatser tillskapas 2020 kommer
hemtjänstens volymer öka marginellt 3 %, vilket motsvarar 1,9 årsarbetare. Om
ingen utökning av vård- och omsorgsboende föreligger kommer volymen i
hemtjänsten öka med 29 %, vilket motsvarar 17,5 årsarbetare.
En utökning av vård- och omsorgsplatser medför mindre behov av resurser i
hemtjänsten.

29%
3%
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Konsumtion Vård och omsorgsboende
2016
Ålder
0-19 år
20-49 år
50-64 år
65-69 år
70-74 år
75-79 år
80-84 år
85-89 år
90- år
Totalt

2017

2018

2019

2020

2025

2030

2035

Föränd.
20162035

%
Föränd.
20162035

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

366

369

367

367

364

353

321

302

-64

-18%

1 326

1 295

1 257

1 206

1 150

1 106

1 196

1 116

-210

-16%

1 556

1 557

1 525

1 469

1 485

1 295

1 257

1 360

-196

-13%

3 825

3 795

3 898

4 029

4 114

4 138

3 667

3 600

-225

-6%

3 483

3 612

3 881

4 049

4 153

4 678

4 769

4 296

813

23%

7 618

7 813

7 377

7 197

7 159

8 741 10 110 10 482

2 864

38%

7 653

7 668

7 754

8 317

8 734

8 925 10 726 13 007

5 354

70%

25 827 26 110 26 060 26 636 27 160 29 236 32 046 34 163
7 150 4 926 2 117
0
Ny volym med SÄBO
Föränd.
0,8
– 0,1
1,6
21,0
Tot. Plats 70,8
71,5
71,4
73,0
94,0
94,0
94,0
94

8 336

32%

22,8
22,8

Prognos levererad av Ensolution

Denna bild tydliggör utökningen av vård- och omsorgsplatser, totalt till 94 platser.
En beräknad utökning 23 platser i vård- och omsorgsboende exkl. korttidsboende.
Korttidsvård konsumtion
2016
Ålder
0-19 år
20-49 år
50-64 år
65-69 år
70-74 år
75-79 år
80-84 år
85-89 år
90- år
Totalt
Förändring
Tot. Plats

2017

2018

2019

2020

2025

2030

2035

Föränd.
20162035

%
Föränd.
20162035

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

27

27

27

27

27

26

24

22

-5

-18%

96

94

91

87

83

80

87

81

-15

-7%

168

168

165

159

160

140

136

147

-21

-7%

293

291

299

309

315

317

281

276

-17

-11%

381

395

424

443

454

512

522

470

89

6%

778

798

753

735

731

893

1 033

1 071

293

46%

945

947

958

1 027

1 079

1 102

1 324

1 606

661

56%

2 688

2 720

2 717

2 787

2 850

3 069

3 406

3 672

984

37%

0,1

0,0

0,2

0,2

0,6

0,9

0,7

2,7

7,5

7,4

7,6

7,8

8,4

9,3

10,1

7,4

Prognos levererad av Ensolution

Denna bild tydliggör det beräknade behovet av korttidsplatser, fram till 2035.
Behovet beräknas vara 10 platser i korttidsvård.
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7.3

Simulering av kostnad vid utökning av vård- och omsorgsplatser

Bild 1. Hemtjänst
20-49 år
50-64 år
65-69 år
70-74 år
75-79 år
80-84 år
85-89 år
90- år
Totalt
Ny totalkostnad hemtjänst

Bild 2. VoB
50-64 år
65-69 år
70-74 år
75-79 år
80-84 år
85-89 år
90- år
Totalt
Ny totalkostnad Vård och
omsorgsboende
Prognos levererad av Ensolution

2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030

2035

Föränd.
2016-2035

% Föränd. 20162035

87 178

86 305

86 926

87 057

87 044

84 571

84 532

84 595

-2 583

-3%

1 182 384

1 191 578

1 187 195

1 187 164

1 177 140

1 140 970

1 035 452

974 082

-208 301

-18%

2 680 133

2 618 476

2 540 585

2 437 297

2 324 638

2 236 172

2 417 532

2 255 005

-425 129

-16%

2 508 260

2 510 452

2 458 649

2 368 601

2 394 117

2 087 523

2 027 009

2 192 298

-315 962

-13%

5 852 174

5 806 854

5 964 236

6 165 022

6 294 788

6 331 135

5 610 432

5 508 477

-343 697

-6%

6 502 150

6 743 428

7 244 427

7 559 471

7 753 041

8 733 110

8 902 949

8 019 527

1 517 377

23%

12 752 269

13 079 006

12 348 871 12 048 272 11 983 904 14 631 703

16 924 363

17 547 036

4 794 767

38%

16 596 372

16 627 886

16 816 362 18 035 833 18 940 958 19 354 934

23 259 534

28 206 861 11 610 489

70%

60 261 804 64 787 881 16 626 959
45 465 706 49 829 089

35%

48 160 922 48 663 986 48 647 251 49 888 716 50 955 629 54 600 118
36 244 055 39 901 731
2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030

2035

Föränd.
2016-2035

% Föränd. 20162035

3 173 197

3 197 872

3 186 109

3 186 025

3 159 124

3 062 053

2 778 871

2 614 172

-559 025

-18%

2 734 226

2 671 325

2 591 862

2 486 489

2 371 556

2 281 305

2 466 325

2 300 517

-433 709

-16%

3 175 882

3 178 658

3 113 066

2 999 050

3 031 358

2 643 159

2 566 537

2 775 821

-400 062

-13%

7 908 882

7 847 635

8 060 328

8 331 678

8 507 049

8 556 171

7 582 182

7 444 395

-464 487

-6%

7 012 555

7 272 773

7 813 099

8 152 873

8 361 638

9 418 640

9 601 811

8 649 043

1 636 488

23%

20 010 415 20 746 628

5 669 062

38%

21 213 267 25 725 351 10 589 051

70%

15 077 566

15 463 881 14 600 610 14 245 198 14 169 094 17 299 702

15 136 300

15 165 041 15 336 936 16 449 123 17 274 619 17 652 175

54 218 608 54 797 185 54 702 010 55 850 438 56 874 438 60 913 205

66 219 409

70 255 927 16 037 318

70 255 927 70 255 927

70 255 927

70 255 927

30%
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Bild 3.Kostnader
Totalkostnad utan nya
boendet, tkr (Hemtjänst
och säbo)
Totalkostnad hemtjänst och
nya boendet från 2020, tkr

2016

102 379 530

2017

103 461 172

2018

103 349 262

2019

105 739 154

2020

2025

2030

2035

107 830 067

115 513 323

126 481 212

135 043 807

106 499 981

110 157 658

115 721 633

120 085 015

Prognos levererad av Ensolution

Bild 1:
Visar platsantalet i vård- och omsorgsboende påverkar hemtjänsten. Om antalet vår- och omsorgsplatser skulle vara oförändrade
beräknas hemtjänstens kostnader öka med 16 626 959 kr till år 2035.
Bild 2:
Ökar volymen av vård- och omsorgsplatser skulle kostnaden beräknas öka med 16 037 318 kr till år 2035.
Bild 3:
Bilden beskriver den totala kostnadsbilden med eller utan ökning av antalet platser i vård- och omsorgsboende.
- Oförändrad volym i antalet vård- och omsorgsboende platser beräknas kostnaden bli 135 043 807 kr år 2035
- Vid ökning av antalet vård- och omsorgsboendeplatser beräknas kostnaderna bli 120 085 015 kr år 2035
- Utökningen av vård- och omsorgsboendeplatser gynnar kostnaden för äldreomsorgen enligt beräkningen med 14 958 792 kr
fram till år 2035, men ett nytt boende skulle innebära ökade kostnader för ex. dyrare lokaler som inte finns med i
beräkningen.
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7.4

Framtida behov för att möta utveckling av vården

Det är svårt att uttala sig om framtidens tekniska utveckling, digitala tjänster får en
allt mer betydande roll för både verksamheter och för äldres valmöjlighet eller
självständighet. Ny teknik kan bidra till att förenkla medicinska insatser eller
underlätta för äldre, så att de genom tekniska hjälpmedel kan bo kvar i ordinärt
boende eller på trygghetsboende längre.
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har gjort en prognos
kring den förväntade utvecklingen av insjuknandet i demenssjukdomar bland
personer över 65 år i länet. Det finns ett klart samband mellan ålder och
demenssjukdomar, insjuknandet i demenssjukdom ökar i takt med ökad ålder.
Efter att personer diagnostiserats med demenssjukdom flyttar de till särskilt
boende inom 2,5-3 år. Enligt SBU:s uppgifter bor omkring hälften av demenssjuka
i särskilda boenden. För att nå behovstäckning behövs särskilda avdelningar med
platser för demenssjuka.
Livet efter 65 år delas utifrån forskningen upp i en tredje och en fjärde ålder, den
tredje beskrivs som år som är relativt friska fram till 80-85 års ålder, och åren
därefter i den fjärde åldern som mer sjuka och omsorgskrävande. I den fjärde
åldern blir nästan alla så småningom beroende av vård- och omsorg.
7.5

Samhällsstrategiskt perspektiv

Ur ett samhällsstrategiskt perspektiv så finns det flera möjligheter till ett utökat
vård och omsorgsboende i centrala Hällefors. Möjligheten att bygga om och till
redan befintliga byggnader är ur ett ekonomiskt hänseende många gånger ett bra
alternativ. Dock ställer det en del krav på ursprungsfastigheten:






Den ska vara möjlig att bygga ut rent byggnadstekniskt
Den ska ha en utformning som tillåter en praktisk tillbyggnad
Den bör i grunden vara utformad så att stadgade mått uppfylls
Det bör finnas tillgängliga markytor som tillåter utbyggnad
Det bör finnas infrastruktur som tillgodoser behoven

Uppfylls de ovanstående önskemålen så finns ett alternativ till en ren nyproduktion. Det
en nyproduktion kan ge som inte en anpassning-ombyggnad ger är:





Lättare att nå tillgänglighetsmål
Möjlighet till en större brukaranpassning
Förutsättningar till en arbetsergonomisk miljö
Energieffektivare byggnader

Dock bör noteras att all byggnation, vilket det är ombyggnad eller nybyggnation av ett
vård- och omsorgsboende kräver specialistkompentens hos projektören. Detta för att
antalet parametrar som avgör om det blir en funktionell byggnad både gällande boende,
kvalitét och arbetsmiljö är många.
Möjliga platser i Hällefors för vård- och omsorgsboende är något begränsade med
hänseende till detaljplanerna som är lagda. Detta med tanke på att det bör var nära
centrum och att det finns fullgod infrastruktur i dess närhet.
Områden som är intressanta är där det i någon form redan finns vård- och/eller boende
för äldre, detta för att ge så stora synergieffekter som möjligt i logistiken och
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personalresurser. Tänkta områden kan vara kring Länsgårdens lokaler och kring
Björkhaga området som ägs av Hällefors Bostads AB.
Ur detaljplanehänseende kräver båda platserna avsteg från befintlig detaljplan.
Tittar man på Grythyttan finns det få platser som utgör en bra grund för vård- och
omsorgsboende. Möjligheter finns dock kring det befintliga Trygghetsboendet,
Sörgården.
Område lämpligt för vård och omsorgsboende Hällefors:

Ett vård- och omsorgsboende i detta område stärker även Hällefors vårdcentral,
vilket bör beaktas.

Område lämpligt för vård- och omsorgsboende i Grythyttan:
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Båda platserna uppfyller de infrastrukturella önskemålen. Närhet till stadskärnor,
närhet till busshållplatser och tågförbindelser.
Sammanfattning:
Vid val av plats måste man tänka på samhället som helhet och strategiskt för framtiden.
Frågan bör ställas till Region Örebro och Länsgården vad som händer i det fall Hällefors
kommun väljer att gå ur Länsgårdens lokaler. Vad händer med vårdcentralen etc.
Framtidstänket bör också vara så att man inte ”bygger sig fast” dvs. att utveckling av
andra verksamheter i närheten får stå tillbaka pga. valet av byggplats.

8

Frågeställningar kring hypotetiska kostnader

Vård- och omsorgsboenden kräver stora investeringar som genererar stora
driftskostnader i många år framåt. Hur den initiala investeringen och
driftskostnaderna ska finansieras är av central betydelse.
Frågeställningar:







Hur ser kapitalkostnaden ut under byggnadens livslängd?
Hur skapas en effektiv drift, exempelvis energibesparingar?
Vad blir hyran för brukaren?
Vad blir lokalkostnaden för kommunen?
Tillkommer kostnader för framtida lokalanpassningar?
Om Fyrklövern skall vara kvar och renoveras - Ökade kostnader för personal och
boende under renovering? Vilken höjning av hyran till Hällefors Bostads AB blir
det när alla åtgärder på Fyrklövern byggs bort?
 Vid nybygge - vad kostar det kommunen att komma ur hyresavtalen med Hällefors
Bostads AB angående Fyrklövern och Nya Björkhaga?

Alla ny- och ombyggnadsprojekt innebär olika risker med olika sannolikheter och
olika konsekvenser samt kan vara svåra att förutse och prissätta. Det är viktigt att göra
en riskfördelning mellan byggare och kommun.
Frågeställningar:
 Hur hanteras risker i byggskedet?
 Hur hanteras risker kring utbud och efterfrågan på vård- och omsorgsboende?
 Vad händer om fastighetsägaren säljer fastigheten till annan aktör?
Ur ett strategiskt perspektiv avseende lokalplanering är både långsiktiga behov och
flexibilitet viktigt.
Frågeställningar:





Hur arbetar kommunen med lokalplaneringen på kort och lång sikt?
Kan lokalerna anpassas efter andra behov?
Hur ser kontrakten ut, vilka konsekvenser har långa kontraktstider?
Finns det andra alternativ när kontrakten löper ut?

23(37)

Strategier:
Om kommunen inte bygger i egen regi finns två scenarier när det gäller geografisk
placering av ett vård- och omsorgsboende. Dels kan en privat aktör äga mark eller
så kan kommunen anvisa egen mark. Det finns en mängd olika aspekter att beakta
inför beslutet att investera i ett nytt vård- och omsorgsboende där ekonomi är en
del.

9

Alternativa boendeformer, Hällefors kommun

1. Bygga helt nytt vård och omsorgsboende, (Länsgården bygger) i
anslutning till vårdcentralen, 104 platser, kan byggas i tre etapper.
2. Behålla Fyrklövern och bygga ut Länsgården 48 platser, totalt 106 platser.
3. Bygga nytt, 96 platser Länsgården.
4. Behålla Fyrklövern och bygga helt nytt 40 platser Länsgården, totalt 98
platser.
5. Behålla Fyrklövern och bygga ut Länsgården 32 platser, totalt 90 platser.
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10 Kostnader
10.1

Hyreskostnader olika alternativ

Hyreskostnader för alternativ 1
Den totala hyran avser både lägenheter och verksamhetslokaler
Nytt vård och omsorgsboende
Länsgården Fastigheter AB
Boendeplatser om- och tillbyggnad vån 2-3
Boendeplatser nyproduktion
Summa

Total nytt VoB 104 platser

Nuvarande hyreskostnad
Fyrklövern - Kyllervägen 41
Nya Björkhaga - Stationsvägen 9A - B
Summa

Ökade platser och ökad kostnad

Antal
32
72
104

Årshyra/boendeplats Total årshyra
175 000
180 000

5 600 000
12 960 000
18 560 000

104

18 560 000

Antal
58
26
84

Månadshyra Total årshyra
495 083
5 940 996
223 281
2 679 372
718 364
8 620 368

20

9 939 632
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Hyreskostnader för alternativ 2
Den totala hyran avser både lägenheter och verksamhetslokaler
Nytt vård och omsorgsboende
Länsgården Fastigheter AB
Boendeplatser om- och tillbyggnad vån 2-3
Boendeplatser nyproduktion

Antal

Nuvarande hyreskostnad
Fyrklövern - Kyllervägen 41

Antal
58

32
16
48

Renovering av Fyrklövern
Total nytt VoB 48 platser + Fyrklövern

Nuvarande hyreskostnad
Fyrklövern - Kyllervägen 41
Nya Björkhaga - Stationsvägen 9A - B
Summa

Årshyra/boendeplats Total årshyra
175 000
232 000

5 600 000
3 712 000
9 312 000

Månadshyra Total årshyra
495 083
5 940 996
???

106

15 252 996

Antal
58
26
84

Månadshyra Total årshyra
495 083
5 940 996
223 281
2 679 372
718 364
8 620 368
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Hyreskostnader för alternativ 3
Den totala hyran avser både lägenheter och verksamhetslokaler
Nytt vård och omsorgsboende
Länsgården Fastigheter AB
Boendeplatser om- och tillbyggnad vån 2-3
Boendeplatser nyproduktion

Total nytt VoB 96 platser

Nuvarande hyreskostnad
Fyrklövern - Kyllervägen 41
Nya Björkhaga - Stationsvägen 9A - B
Summa

Ökade platser och ökad kostnad

Antal
32
64
96

Årshyra/boendeplats Total årshyra
175 000
180 000

5 600 000
11 520 000
17 120 000

96

17 120 000

Antal
58
26
84

Månadshyra Total årshyra
495 083
5 940 996
223 281
2 679 372
718 364
8 620 368

12

8 499 632

27(37)

Hyreskostnader för alternativ 4
Den totala hyran avser både lägenheter och verksamhetslokaler
Nytt vård och omsorgsboende
Länsgården Fastigheter AB
Boendeplatser om- och tillbyggnad vån 2-3
Boendeplatser nyproduktion

Antal

Nuvarande hyreskostnad
Fyrklövern - Kyllervägen 41

Antal
58

32
8
40

Renovering av Fyrklövern
Total nytt VoB 40 platser + Fyrklövern

Nuvarande hyreskostnad
Fyrklövern - Kyllervägen 41
Nya Björkhaga - Stationsvägen 9A - B
Summa

Årshyra/boendeplats Total årshyra
175 000
232 000

5 600 000
1 856 000
7 456 000

Månadshyra Total årshyra
495 083
5 940 996
???

98

13 396 996

Antal
58
26
84

Månadshyra Total årshyra
495 083
5 940 996
223 281
2 679 372
718 364
8 620 368
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Hyreskostnader för alternativ 5
Den totala hyran avser både lägenheter och verksamhetslokaler
Nytt vård och omsorgsboende
Länsgården Fastigheter AB
Boendeplatser om- och tillbyggnad vån 2-3

Nuvarande hyreskostnad
Fyrklövern - Kyllervägen 41

Antal

Årshyra/boendeplats Total årshyra

32

175 000

32

5 600 000
0
5 600 000

Antal
58

Månadshyra Total årshyra
495 083
5 940 996

Renovering av Fyrklövern

???

Total nytt VoB 40 platser + Fyrklövern

Nuvarande hyreskostnad
Fyrklövern - Kyllervägen 41
Nya Björkhaga - Stationsvägen 9A - B
Summa

90

11 540 996

Antal
58
26
84

Månadshyra Total årshyra
495 083
5 940 996
223 281
2 679 372
718 364
8 620 368

10.1.1 Ökade antal platser och ökade hyreskostnader per alternativ

Boendealternativ

Plats

Ökning av plats

Total årshyra tkr

Ökad kostnad

Idag
Alt 1
Alt 2
Alt 3
Alt 4
Alt 5

84
104
106
96
98
90

20
22
12
14
6

8 620 368
18 560 000
15 252 996
17 120 000
13 396 996
11 540 996

9 939 632
6 632 628
8 499 632
4 776 628
2 920 628
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10.2 Personalkostnader och bemanning olika alternativa

Alternativ 1
Nytt VoB

Antal

Enheter
Platser
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)
Bemanning natt (620,0 tkr/per)
Totalt

13
104

Bemanning idag (FK + N Bjh)

Antal

Enheter
Platser
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)
Bemanning natt (620,0 tkr/per)
Totalt

11
84

Diff

Antal

Enheter
Platser
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)
Bemanning natt (620,0 tkr/per)
Totalt

2
20

Antal
årsarbetare

Personaltäthet
Dag/kväll

kostnad

74,88
18

0,72

41 184,0 tkr
11 160,0 tkr
52 344,0 tkr

Antal
årsarbetare

Personaltäthet
Dag/kväll

kostnad

56,37
17,71

0,67

31 003,5 tkr
10 980,2 tkr
41 983,7 tkr

Antal
årsarbetare

Personaltäthet kostnad
Dag/kväll

18,51
0,29

0,05

10 180,5 tkr
179,8 tkr
10 360,3 tkr

Personaltäthet är upphöjd till 0,72 ssg per brukare dag/kväll, vilket är en normal bemanning för ett
vård- och omsorgsboende. Kommunen har idag en lägre bemanning i jämförelse med övriga kommuner i länet.
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Alternativ 2
Fyrklövern idag

Antal

Enheter
Platser
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)
Bemanning natt (620,0 tkr/per)
Totalt

8
58

Nytt VoB 48 pl

Antal

Enheter
Platser
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)
Bemanning natt (620,0 tkr/per)
Totalt

6
48

Fyrklövern / Nytt VoB

Antal

Enheter
Platser
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)
Bemanning natt (620,0 tkr/per)
Totalt

14
106

Bemanning idag (FK + N Bjh)

Antal

Enheter
Platser
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)
Bemanning natt (620,0 tkr/per)
Totalt

11
84

Diff.

Antal

Enheter
Platser
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)
Bemanning natt (620,0 tkr/per)
Totalt

3
22

Antal
årsarbetare

Personaltäthet
Dag/kväll

kostnad

40,3
12

0,69

22 165,0 tkr
7 440,0 tkr
29 605,0 tkr

Antal
årsarbetare

Personaltäthet
Dag/kväll

kostnad

34,5
10

0,72

18 975,0 tkr
6 200,0 tkr
25 175,0 tkr

Antal
årsarbetare

Personaltäthet
Dag/kväll

kostnad

76,32
22

0,72

41 976,0 tkr
13 640,0 tkr
55 616,0 tkr

Antal
årsarbetare

Personaltäthet
Dag/kväll

kostnad

56,37
17,71

0,67

31 003,5 tkr
10 980,2 tkr
41 983,7 tkr

Antal
årsarbetare

Personaltäthet
Dag/kväll

kostnad

19,95
4,29

0,05

10 972,5 tkr
2 659,8 tkr
13 632,3 kr

Personaltäthet är upphöjd till 0,72 ssg per brukare dag/kväll, vilket är en normal bemanning för ett
vård- och omsorgsboende. Kommunen har idag en lägre bemanning i jämförelse med övriga kommuner i länet.
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Alternativ 3
Nytt VoB

Antal

Enheter
Platser
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)
Bemanning natt (620,0 tkr/per)
Totalt

12
96

Bemanning idag (FK + N Bjh)

Antal

Enheter
Platser
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)
Bemanning natt (620,0 tkr/per)
Totalt

11
84

Diff

Antal

Enheter
Platser
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)
Bemanning natt (620,0 tkr/per)
Totalt

1
12

Antal
årsarbetare

Personaltäthet
Dag/kväll

kostnad

69,12
16

0,72

38 016,0 tkr
9 920,0 tkr
47 936,0 tkr

Antal
årsarbetare

Personaltäthet
Dag/kväll

kostnad

56,37
17,71

0,67

31 003,5 tkr
10 980,2 tkr
41 983,7 tkr

Antal
årsarbetare

Personaltäthet kostnad
Dag/kväll

12,75
- 1,71

0,04

7 012,5 tkr
-1 060,2 tkr
5 952,3 tkr

Personaltäthet är upphöjd till 0,72 ssg per brukare dag/kväll, vilket är en normal bemanning för ett
vård- och omsorgsboende. Kommunen har idag en lägre bemanning i jämförelse med övriga kommuner i länet.
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Alternativ 4
Fyrklövern idag

Antal

Enheter
Platser
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)
Bemanning natt (620,0 tkr/per)
Totalt

8
58

Nytt VoB 40 pl

Antal

Enheter
Platser
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)
Bemanning natt (620,0 tkr/per)
Totalt

5
40

Fyrklövern / Nytt VoB

Antal

Enheter
Platser
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)
Bemanning natt (620,0 tkr/per)
Totalt

13
98

Bemanning idag (FK + N Bjh)

Antal

Enheter
Platser
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)
Bemanning natt (620,0 tkr/per)
Totalt

11
84

Diff

Antal

Enheter
Platser
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)
Bemanning natt (620,0 tkr/per)
Totalt

2
14

Antal
årsarbetare

Personaltäthet
Dag/kväll

kostnad

40,3
12

0,68

22 165,0 tkr
7 440,0 tkr
29 605,0 tkr

Antal
årsarbetare

Personaltäthet
Dag/kväll

kostnad

28,8
8

0,72

15 840,0 tkr
4 960,0 tkr
20 800,0 tkr

Antal
årsarbetare

Personaltäthet
Dag/kväll

kostnad

70,65
22

0,72

38 808,0 tkr
13 640,0 tkr
52 448,0 tkr

Antal
årsarbetare

Personaltäthet
Dag/kväll

kostnad

56,37
17,71

0,67

31 003,5 tkr
10 980,2 tkr
41 983,7 tkr

Antal
årsarbetare

Personaltäthet
Dag/kväll

kostnad

14,28
4,29

0,05

7 854,0 tkr
2 659,8 tkr
10 513,8 kr

Personaltäthet är upphöjd till 0,72 ssg per brukare dag/kväll, vilket är en normal bemanning för ett
vård- och omsorgsboende. Kommunen har idag en lägre bemanning i jämförelse med övriga kommuner i länet.
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Alternativ 5
Fyrklövern idag

Antal

Enheter
Platser
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)
Bemanning natt (620,0 tkr/per)
Totalt

8
58

Nytt VoB 32 pl

Antal

Enheter
Platser
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)
Bemanning natt (620,0 tkr/per)
Totalt

4
32

Fyrklövern / Nytt VoB

Antal

Enheter
Platser
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)
Bemanning natt (620,0 tkr/per)
Totalt

12
90

Bemanning idag (FK + N Bjh)

Antal

Enheter
Platser
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)
Bemanning natt (620,0 tkr/per)
Totalt

11
84

Diff

Antal

Enheter
Platser
Bemanning dag/kväll (550,0 tkr/per)
Bemanning natt (620,0 tkr/per)
Totalt

1
6

Antal
årsarbetare

Personaltäthet
Dag/kväll

kostnad

40,3
12

0,68

22 165,0 tkr
7 440,0 tkr
29 605,0 tkr

Antal
årsarbetare

Personaltäthet
Dag/kväll

kostnad

23,04
6

0,72

12 672,0 tkr
3 720,0 tkr
16 392,0 tkr

Antal
årsarbetare

Personaltäthet
Dag/kväll

kostnad

64,8
18

0,72

35 640,0 tkr
11 160,0 tkr
46 800,0 tkr

Antal
årsarbetare

Personaltäthet
Dag/kväll

kostnad

56,37
17,71

0,67

31 003,5 tkr
10 980,2 tkr
41 983,7 tkr

Antal
årsarbetare

Personaltäthet
Dag/kväll

kostnad

8,43
0,29

0,05

4 636,5 tkr
179,8 tkr
4 816,3 tkr

Personaltäthet är upphöjd till 0,72 ssg per brukare dag/kväll, vilket är en normal bemanning för ett
vård- och omsorgsboende. Kommunen har idag en lägre bemanning i jämförelse med övriga kommuner i länet.
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10.2.1 Personal kostnad och bemanning per alternativ
Boendealternativ

Plats

Personalkostnad Personal
kostnad/plats
och
omsorgstagare

Idag
Alt 1
Alt 2
Alt 3
Alt 4
Alt 5

84
104
106
96
98
90

41 983,7 tkr
52 344,0 tkr
55 616,0 tkr
47 936,0 tkr
52 448,0 tkr
46 800,0 tkr

499,8 tkr
503,3 tkr
524,7 tkr
499,0 tkr
535,2 tkr
520,0 tkr

10.3 Nettokostnad per vård- och omsorgsplats
Antagna intäkter per Vård och omsorgsboendeplats

Brukarintäkt för vård
Intäkter per VoO plats

Kr/VoB plats och år
10 800
10 800

Antagna övriga kostnader per Vård och omsorgsboendeplats
Kr/VoB plats och år
Övriga kostnader
- Städ
- Tvätt linne mm
- Arbetskläder
- Inkontinesartiklar
- Övr förbrukningsmtrl inkl läkemedel
Summa div kostnader
Larm
Nettokostnad Måltid
Övriga kostnad per VoO plats

8 100
3 800
4 500
6 700
6 000
29 100
3 200
7 100
39 400

FK + N Bjh
nytt VoB
FK + nytt VoB
nytt VoB
FK + nytt VoB
FK + nytt VoB

35(36)

10.1 Kostnader av alternativa boendeformer

Kostnad för hyra, personal och övrig kostnad i VoB per alternativ

Alternativ Antal plats
Intäkter Hyreskostnad Personalkostnad
Idag
84
907 200
8 620 368
41 983 700
1
104 1 123 200
18 560 000
52 344 000
2
106 1 144 800
15 252 996
55 616 000
3
96 1 036 800
17 120 000
47 936 000
4
98 1 058 400
13 396 996
52 448 000
5
90
972 000
11 540 996
46 800 000

Övrig kostnader
3 309 600
4 097 600
4 176 400
3 782 400
3 861 200
3 546 000

Total nettokostnad Nettokostnad per plats Ökade kostnader
53 006 468
631 029
73 878 400
710 369
20 871 932
73 900 596
697 175
20 894 128
67 801 600
706 267
14 795 132
68 647 796
700 488
15 641 328
60 914 996
676 833
7 908 528

Att ta i beaktande:
-

-

Minskade kostnader i hemtjänst vid ökning av vård- och omsorgsplatser, se avsnitt 7.3 simulering av
kostnad vid utökning av vård- och omsorgsplatser
Personalbemanning är upphöjd till 0,72 årsarbetare per omsorgstagare dag/kväll. På samtliga enheter
inom vård- och omsorgsboende finns personer med demensproblematik. Socialtjänstförordningen anger
att personal utan dröjsmål ska uppmärksamma behov och ge hjälp till äldre på särskilda boenden. 0,72
årsarbetare per omsorgstagare är en normal nivå på bemanning
Kostnad för kommunen att komma ur avtal?
För Hällefors Bostads AB – Nya Björkhaga omvandlas till lägenheter, inget Vård- och omsorgsboende
Efter inventering av fastighet - renovering av Fyrklövern vid alternativ 2, 4 och 5.
Kostnader för boendeplatser under renovering?
Ökade personalkostnader under renovering?
Möjligt boendealternativ under renovering?
Hyreshöjning efter renovering?
För Hällefors Bostads AB, kostnad för eventuell rivning av Fyrklövern, enligt Hällefors Bostads AB beräknas rivningen ligga mellan
3-5 miljoner inkl. återställning. Byggnaden måste vid rivning nedskrivas med sitt restvärde, i dagsläget 13,8 miljoner
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11 Förvaltningens kommentarer
Förvaltningen bedömer att byggnation i egen regi inte är möjligt eftersom
underlag som levererats av Hällefors Bostads AB bygger på Länsgårdens
kalkyl, denna kalkyl går inte att omsättas till kommunen eftersom
förutsättningar skiljer sig.
Förvaltningen föreslår förändring av vård och omsorgsboende i tre steg:
Steg 1:
Godkänna ombyggnation av Länsgårdens Fastighet AB vad gäller våning 2
och 3 till nytt vård- och omsorgsboende, när Länsgården står färdig flyttas
nuvarande vård- och omsorgsboende Nya Björkhaga till Länsgårdens
fastigheter.
Ge förvaltningen i uppdrag att utreda ekonomiska konsekvenser av en
ombyggnation av Fyrklövern under hösten 2017, för att kunna ta ställning till
om Fyrklövern skall vara kvar som vård- och omsorgsboende.
Steg 2:
Redovisa ekonomiska konsekvenser av ombyggnad Fyrklövern kontra
nyproduktion via Länsgården.
Steg 3:
Eventuellt ytterligare nyproduktion via Länsgården
Kommunens fastighetskoordinator har bidragit med det samhällsstrategiska
perspektivet för Hällefors kommun. Rapporten har dessutom kompletterats
med underlag från ekonomienheten (hyreskostnader), ekonomienheten har
även kvalitetssäkrat rapporten.

12 Bilagor
12.1 Hyreskalkyl Länsgården
12.1.1

Förslagsskiss lägenhet Vård- och omsorgsboende

12.2 Inventering Vård- och omsorgsboende Hällefors kommun
12.2.1
12.2.2
12.2.3

Inventering Nya Björkhaga
Inventering Fyrklövern
Sammanställning

12.3 Hyresavtal
12.3.1 Nya Björkhaga
12.3.2 Fyrklövern
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Kommunförvaltningen 712 83 Hällefors
Besöksadress Sikforsvägen 15 Hällefors
Telefon 0591-641 00 vx • Fax 0591-109 76

kommun@hellefors.se

Sida

1(3)
Datum

2019-01-31
Kommunfullmäktige

Utredning av kommunens grönyteskötsel, dnr KS
18/00297
Beslutsunderlag
Utredning av kommunens grönyteskötsel daterad 2018-12-05
Ärendet
Inför grönytesäsongen 2018 gjordes en ny upphandling av grönyteskötsel
intill kommunens fastigheter. Då uppdraget inte skötts avtalsenligt har avtalet
hävts. Kommunen behöver inför kommande säsong ta ställning till om
verksamheten även fortsättningsvis ska bedrivas på entreprenad eller om
verksamheten istället ska bedrivas i egen regi med anställd personal.
Att bedriva grönyteskötseln i egen regi kräver anställning av en
trädgårdsmästare eller motsvarande som kan fungera som arbetsledare för tre
stycken säsongsanställda parkarbetare. Dessa skulle utföra grönyteskötsel
både kring kommunens fastigheter och de kommunala idrotts- och
motionsanläggningarna, planvård, tillsyn och fastighetsskötsel av de
sistnämnda. Under vinterhalvåret skulle arbetsledaren utföra isvård,
fastighetsskötsel i idrotts-och motionsanläggningarna och tillsyn i sporthallen
dagtid. Dessutom skulle denne fungera som back up för fastighetsskötsel vid
kommunens fastighetsenhet. Föreningarna skulle även fortsättningsvis
ansvara för viss skötsel såsom städning och öppethållande för allmänheten för
vilket de även fortsättningsvis skulle erhålla ett driftbidrag.
Kommunförvaltningen föreslår utifrån såväl de ekonomiska som
kvalitetsmässiga konsekvenserna, vilka beskrivs närmare i rapporten
Utredning av kommunens grönyteskötsel, att verksamheten från och med
grönytesäsongen 2019 bedrivs i egen regi.
Ekonomi

Vid en entreprenadlösning är det svårt att förutsäga den årliga kostnaden
innan upphandling är genomförd. I den senaste upphandlingen varierade
anbudspriserna mellan 410 tkr och 1 530 tkr. Fastighetsenheten har
budgeterat 500 tkr för verksamheten inför 2019.

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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Kommunens totala kostnader för verksamheten och arbetsuppgifterna
uppgår med nuvarande driftform till totalt cirka 1 700 tkr per år varav
1 200 tkr avser driftbidrag till föreningarna för öppethållande och dagligt
underhåll. Att bedriva verksamheten i egen regi bedöms kosta cirka 1 200
tkr per år vilket alltså skulle generera en kostnadsminskning totalt sett för
kommunen. Eftersom föreningarna även fortsättningsvis föreslås sköta
renhållning och öppethållande för allmänheten behöver de för detta även
fortsättningsvis erhålla ett visst driftbidrag. Den totala besparingen bedöms
uppgå till cirka 300 tkr per år.
En övergång till egen regi kräver en överenskommelse med föreningarna
som idag har avtal om föreningsdrift av idrotts- och
motionsanläggningarna.
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

Kommunförvaltningen får varje säsong synpunkter gällande grönyteskötsel
från medborgarna, vilket tyder på att detta är en fråga som är av vikt för
medborgarna. En väl fungerande grönyteskötsel bedöms därför ha stor
betydelse ur ett medborgarperspektiv. Eftersom en förändring av
driftformen bedöms leda till en ökad kvalitet och samtidigt lägre kostnader
är förvaltningens förslag att föredra ur ett medborgarperspektiv.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Ge kommunförvaltningen i uppdrag att bedriva grönytskötsel samt skötsel
och underhåll av idrotts- och motionsanläggningarna i egen regi från och
med grönytesäsongen 2019, under förutsättning att överenskommelse
träffas med berörda föreningar.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer Vivianne Pettersson
(M) fråga om driftkalkyl och kostnader utöver anställd personal, vilket delvis
besvaras av kommunchef Tommy Henningsson.
Kommunchef Tommy Henningsson föredrar.
Vivianne Pettersson (M) yttrar sig.
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att kommunförvaltningen får i
uppdrag att komplettera ärendet med en driftkalkyl till kommunstyrelsen.
Allan Myrtenkvist (S) och Katja Ollila (V) yrkar bifall till ordförande
Annalena Järnbergs (S) yrkande.
Allan Myrtenkvist (S) vill till protokollet lämna en uppmaning till
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förvaltningen att se över benämningen på tjänsten kallad trädgårdsmästare.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om bidrag till berörda föreningar vilket
besvaras av kommunchef Tommy Henningsson.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut med sitt eget yrkande vilket bifalls.
Allmänna utskottets beslut
Kommunförvaltningen får i uppdrag att komplettera ärendet med en
driftkalkyl till kommunstyrelsen.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att bedriva grönytskötsel samt skötsel och
underhåll av idrotts- och motionsanläggningarna i egen regi från och med
grönytesäsongen 2019, under förutsättning att överenskommelse träffas med
berörda föreningar.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Lars-Göran Zetterlund
(C) avslag på föreliggande förslag. Till avslagsyrkandet ansluter Vivianne
Pettersson (M), Fredrik Dahlberg (SD) och Ulrika Jonsson (M).
Kommunchef Tommy Henningsson föredrar kortfattat kring ärendet.
Allan Myrtenkvist (S) och Katja Ollila (V) yttrar sig utan att yrka. Flera av
yttrandena under förhandlingen leder till replikskiften.
Ordförande Annalena Järnberg (S) sammanfattar överläggningen och ställer
bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att bedriva grönytskötsel samt skötsel och
underhåll av idrotts- och motionsanläggningarna i egen regi från och med
grönytesäsongen 2019, under förutsättning att överenskommelse träffas med
berörda föreningar.

Mot beslutet reservarar sig Ulrika Jonsson (M), Vivianne Pettersson (M),
Daniel Hagsten (M), Lars-Göran Zetterlund (C) och Fredrik Dahlberg (SD)
till förmån för avslagsyrkande.

TJÄNSTESKRIVELSE
Beslutsärende

Sida
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Datum

2019-01-21
Fastighetsenheten
Jessica Nilsson, 0591-641 30
jessica.nilsson@hellefors.se
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Förtydligande till utredning av kommunens
grönyteskötsel, dnr KS 18/00297
Ekonomi

Summan för att bedriva grönyteskötseln i egen regi beräknas till cirka
1 200 tkr per år. Summan innefattar kostnader för personal, maskiner,
leasingbil, bränsle skyddskläder och handverktyg.
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1 Sammanfattning
Inför grönytesäsongen 2018 gjordes en ny upphandling av grönyteskötsel
intill kommunens fastigheter. En avtalsleverantör har under säsongen haft
uppdraget men trots utförlig arbetsbeskrivning i upphandlingsunderlaget och
upprepade påstötningar har utförandet brustit betänkligt, varför kommunen nu
har hävt avtalet och i dagsläget står avtalslös. Inför kommande säsong
behöver kommunen ta ställning till om verksamheten även fortsättningsvis
ska bedrivas på entreprenad eller om verksamheten istället ska bedrivas i egen
regi med anställd personal.
En övergång till egen regi skulle innebära att fastighetsenhetens budgeterade
medel (500 tkr) tillsammans med delar av de driftbidrag som föreningarna
erhåller för öppethållande och skötsel av de kommunala idrotts- och
motionsanläggningarna (totalt 1 200 tkr) kan användas för att anställa en
trädgårdsmästare tillika arbetsledare för tre säsongsanställda att sköta
grönytorna både kring kommunens fastigheter men också vid idrotts- och
motionsanläggningarna. De skulle även utföra planvård, mindre underhåll och
fastighetsskötsel i idrotts- och motionsanläggningarna samt tillsyn i
sporthallen. Föreningarna bör även fortsättningsvis sköta vissa delar som
renhållning och öppethållande för allmänheten och behöver för detta även
fortsättningsvis erhålla ett visst driftbidrag. Totalt sett bedöms en övergång till
egen regi leda till en besparing i storleksordningen 300 tkr per år men även en
höjd kvalitet och minskad sårbarhet i organisationen.
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2 Bakgrund
Grönyteskötseln vid kommunens fastigheter omfattar sysslor
som vår- och höststädning, gräsklippning, trimning ogräsrensning,
kantskärning, luckring och gödsling av gräsmattor, beskärning av häckar,
buskar och träd, plantering, underhåll av lekplatser och dylikt. Den yttre
skötseln kring kommunens fastigheter har i många år varit mycket eftersatt.
Sannolikt beror det på bristande avtalsuppföljning då fastighetsförvaltningen
har knappa resurser för att hinna genomföra detta på ett bra sätt.
2.1 Mål
Målet med utredningen är att belysa för- och nackdelar förknippade med olika
driftalternativ för den yttre skötseln kring kommunens fastigheter.
2.2 Syfte
Utredningen syftar till att åstadkomma en långsiktig medveten inriktning av
verksamheten som ger en stabil grund för den fortsatta driften.

3 Driftalternativ
Enligt teori på området bör valet av driftform avgöras med hänsyn till faktorer
som leverantörsstruktur på marknaden, volym- och samordningsfördelar,
kontroll och flexibilitet1. Andra faktorer som spelar in är hur strategiskt viktig
verksamheten bedöms vara, den egna organisationens beställarkompetens och
utrymme för avtalsuppföljning. Syftet med entreprenadalternativet är vanligen
att effektivisera verksamheten och samtidigt höja kvaliteten2. Det kan
konstateras att nivån på den yttre skötseln spelar en stor roll för intrycket av
det offentliga rummet.
3.1 För- och nackdelar med entreprenad
Fördelarna med att bedriva verksamheten på entreprenad är att kommunen
inte har ansvar för en maskinpark som måste underhållas och göras
reinvesteringar i. Kostnaderna blir därmed mer förutsägbara och jämt
fördelade under säsongen. Kommunen behöver heller inte lägga tid på
rekrytering av säsongsanställd personal.
Nackdelarna med entreprenad är att förmånliga köp av externa tjänster
förutsätter en kvalificerad beställarkompetens inom området och att
avtalsuppföljning tar mycket tid i anspråk. Att häva ett avtal när utförandet
inte fungerar är en omständlig process, särskilt om leverantören bestrider
hävningen. En hävning under innevarande säsong riskerar dessutom att få
mycket negativa konsekvenser i form av orimligt dyr eller, i värsta fall,
utebliven skötsel. Kontinuiteten i verksamheten riskerar också att bli lidande
vid återkommande byten av utförare.

1
2

H. Lind, S. Lundström (2010)
U.F.O.S (2006)
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3.2 För- och nackdelar med egen regi
Fördelarna med att bedriva verksamheten i egen regi är att det medger en
större flexibilitet då arbetskraft snabbt kan styras om utifrån förändrade
prioriteringar och behov. Det finns också möjlighet för anställd personal att
åta sig extra arbetsuppgifter då det finns tidsmässigt utrymme. Egen regi
förespråkas ofta för stödverksamheter av strategisk karaktär där det anses
viktigt med fullständig kontroll. Drift i egen regi skulle kunna innebära
samordningsfördelar, både vad gäller maskinpark och personal, med skötseln
av de kommunala idrotts- och motionsanläggningarna då arbetsuppgifterna i
de olika verksamheterna tangerar varandra.
Nackdelarna med att bedriva verksamheten i egen regi är att arbetsuppgifterna
är säsongsbundna. Att verksamheten bemannas med tidsbegränsade
anställningar kan medföra svårigheter att attrahera och behålla kompetent
arbetskraft. Ytterligare en nackdel är större osäkerhet kring kostnader och
löpande behov av investeringar i maskinparken.
3.3 Konsekvenser vid eventuell förändring av driftform
Att fortsätta att bedriva verksamheten på entreprenad kräver inte några
genomgripande förändringar i upplägg mot innevarande säsong. Dock
behöver avtalsuppföljning ske med tätare frekvens under hela
sommarperioden för att säkerställa avtalsefterlevnad.
En eventuell övergång till drift i egen regi kräver en del förändringar i
organisationen. En heltidsanställd trädgårdsmästare eller motsvarande
behöver rekryteras. Denne skulle under sommaren fungera som kvalificerad
arbetsledare för tre säsongsanställda parkarbetare att utföra grönyteskötseln
kring kommunens fastigheter samt planvård och skötsel av
idrottsanläggningarna. Under vinterhalvåret skulle arbetsuppgifterna bestå i
att utföra isvård dagtid i ishallen för skolornas räkning samt att utföra mindre
förebyggande underhåll, tillsyn och skötsel av idrotts- och
motionsanläggningarna inklusive sporthallen. Dessutom skulle denne kunna
fungera som backup vid frånvaro på fastighetsskötarpositionen vid
fastighetsenheten och vise versa. Det skulle därmed leda till en minskad
sårbarhet i alla berörda verksamheter.
3.4 Ekonomi
För att åstadkomma de ekonomiska förutsättningarna som krävs för att
bedriva verksamheten i egen regi är samordning med den skötsel av idrottsoch motionsanläggningarna som de olika föreningarna har åtagit sig att utföra
mot föreningsbidrag nödvändig. Eftersom kommunen ingått avtal med
föreningarna och avtalsperioden löper 2018-01-01 till 2022-12-31 kräver detta
alternativ att föreningarna är villiga att häva de nuvarande avtalen. Uppsidan
för föreningarna skulle i det fallet vara att de slipper arbetsgivaransvaret och
fullt ut kan ägna sig åt föreningsverksamheten samtidigt som sårbarheten i
deras verksamheter minskar.
Kostnaderna för verksamheten är förstås beroende av ambitionsnivå. För
entreprenadalternativet spelar också konkurrensen på marknaden roll för
kostnadsbilden. Vid den senaste upphandlingen varierade anbudspriserna från
410 tkr till 1 530 tkr per säsong men majoriteten av anbuden låg runt 500 tkr.
Att driva verksamheten i egen regi, med en trädgårdsmästare/arbetsledare
samt tre säsongsanställda, skulle innebära en ungefärlig kostnad på 1 200 tkr
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per år. I dagsläget har kommunen kostnader för dessa insatser på cirka 1 700
tkr, 500 tkr för grönyteskötsel vid kommunfastigheterna samt 1 200 tkr för
driftbidrag till föreningarna. Föreningarna behöver dock även fortsättningsvis
få en viss ersättning för renhållning och öppethållande av anläggningarna för
allmänheten. Det skulle dock generera en förhållandevis stor besparing,
uppskattningsvis i storleksordningen 300 tkr per år för kommunen som helhet
tack vare de samordningsvinster som uppstår.

4 Förslag
Kommunförvaltningen föreslår att grönyteskötseln från och med
grönytesäsongen 2019 ska bedrivas i egen regi. Detta eftersom de totala
kostnaderna för kommunen beräknas bli lägre samtidigt som arbetet kan
utföras till högre kvalitet. Dessutom kan berörda föreningar fullt ut ägna sig åt
föreningsverksamhet och slipper därmed ett betungande
fastighetsförvaltaransvar.
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Fastighetsenheten 712 83 Hällefors
Besöksadress Sikforsvägen 7 Hällefors
Telefon 0591-641 00 vx •
kommun@hellefors.se
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Datum

2019-01-31
Kommunfullmäktige

Utredning av bibliotekets framtid, dnr KS 18/00324
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-28 § 284
Utredningen ”Ett folkbibliotek i takt med tiden”, daterad 2018-09-30
Bildningsnämndens beslut 2013-04-10 § 45, avseende utredningen
”Biblioteket-egen regi kontra entreprenad”
Ärendet
Bakgrund
Enligt bibliotekslagen ska varje kommun ha ett folkbibliotek. Folkbiblioteket
ska vara tillgängligt för alla och anpassade till användarnas behov. Det ska
främja läsning, ha tillgång till litteratur och verka för lärande och delaktighet i
kulturlivet. Biblioteket ska vara en central och demokratisk mötesplats i
samhället.
Ett skolbibliotek ska alla elever ha tillgång till. Skolbiblioteket ska användas i
elevernas utbildning och utgöra ett stöd i deras lärande och utveckling.
Biblioteket är en viktig kommunal angelägenhet och Hällefors kommun står
inför viktiga vägval 2019.
Avtalet med entreprenören Hällefors bokhandel AB, går ut 2019-08-31.
Kommunen behöver därför ta ställning till om biblioteksverksamheten ska
fortsätta på entreprenad eller i egen regi med anställd personal som leds av en
nyrekryterad bibliotekschef.
Parallellt pågår en översynav kommunens egna och externa lokaler och med
anledning av det, utifrån ett ekonomiskt- och tillgänglighetsperspektiv, ses
lokaliseringen av biblioteket över. (lokalförsörjningsplanen). Dock är ej
lokalen beroende av entreprenörskapet.
2013 presenterades Biblioteksutredningen, ”Bibliotek i egen regi kontra
entreprenad” av bildningsförvaltningen på uppdrag av dåvarande
Bildningsnämnd. I den togs kvalitativa och ekonomiska konsekvenser fram
gällande entreprenad kontra egen regi.
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Utredning
Med anledning av ovanstående, att entreprenörens avtal går ut och en ny
lokalisering kan vara aktuell har bibliotekskonsult Kerstin Simberg fått i
uppdrag av kommunförvaltningen att också ur ett verksamhetsperspektiv, titta
på framtidens bibliotek i Hällefors.
Utredningen ” Ett folkbibliotek i takt med tiden” visar såväl på nuläget som
på framtida förändringsbehov. I framtida förändringsbehov kan drift i egen
regi skapa många fördelar, som att det blir lättare att styra och leda med större
flexibilitet, att organisationen blir tydligare och att kommunen, genom kulturoch fritid, blir en starkare aktör och därmed får ett större inflytande över
kommunens kulturliv.
Om biblioteket drivs i kommunal regi krävs det rekrytering av en
bibliotekschef.
Tittar kommunen ur ett verksamhets- och organisatoriskt perspektiv, där
kommunen själva leder och styr verksamheten, får också kommunen mer
kontroll över biblioteksverksamheten, inklusive skolbibliotek, och dess
framtida utveckling.
Ekonomi

I dag har kommunen en nettokostnad för biblioteksverksamheten på
4 284 tkr, inklusive Grythyttans bibliotek. Entreprenadavtalet är på
3 277 tkr där hyra, el, larm, m m, är exkluderad. Enligt
nyckeltalsamanställningen, jämförbara kommuner, (Kolada) kostade
biblioteksverksamheten i Hällefors
85 kronor mer per invånare år 2017, vilket är 11 procent högre.
Folkhälsa

Biblioteket som en tillgänglig och kulturell mötesplats, bidrar i allra högsta
grad till folkhälsan.
Miljö

En miljöaspekt är att bedriva biblioteksverksamheten i egna befintliga,
upprustade och väl anpassade lokaler, gärna integrerat med andra passande
verksamheter, om möjligt.
Medborgarperspektiv

Biblioteket ska vara en plats för händelser, möten och aktiviteter. Planerade
eller oplanerade på initiativ av medborgarna eller biblioteket. En
välkomnande, gränsöverskridande och tillgänglig mötesplats.
Samverkan

Enligt plan.
Förvaltningens förslag till beslut
-

---

Kommunförvaltningen får i uppdrag att fr o m 1 september 2019, vid
avtalets utgång, återta biblioteksverksamheten för drift i egen regi.
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Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef
Tommy Henningsson utförligt.
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om tänkt placering, vilket delvis
besvaras av kommunchef Tommy Henningsson och ordförande Annalena
Järnberg (S).
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om vem som beställde tidigare
upphandling, vilket delvis besvaras av kommunchef Tommy Henningsson och
ordförande Annalena Järnberg (S).
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om kostnad för genomförd utredning,
vilket besvaras av kommunchef Tommy Henningsson.
Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig utan att yrka.
Margeurite Wase (C) ställer fråga om det realistiska i att hinna färdigställa
andra bibliotekslokaler under aktuell tidsperiod, vilket besvaras av
kommunchef Tommy Henningsson.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Kommunförvaltningen får i uppdrag att fr o m 1 september 2019, vid avtalets
utgång, återta biblioteksverksamheten för drift i egen regi.

Vivianne Pettersson (M) reserverar sig mot beslutet.
--Kommunchef Tommy Henningsson redogör kortfattat för ärendet.
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Vivianne Pettersson
(M) avslag på föreliggande förslag. Till avslagsyrkandet ansluter sig LarsGöran Zetterlund (C) och Ulrika Jonsson (M).
Allan Myrtenkvist (S) och Johan Stolpen (V) yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag.
Fredrik Dahlberg (SD) och Annalena Järnberg (S) yttrar sig utan att yrka.
Flera av yttrandena föranleder replikskiften.
Ordförande Annalena Järnberg (S) sammanfattar överläggningarna och ställer
bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunförvaltningen får i uppdrag att fr o m 1 september 2019, vid avtalets
utgång, återta biblioteksverksamheten för drift i egen regi.
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Mot beslutet reserverar sig Ulrika Jonsson (M), Vivianne Pettersson (M),
Daniel Hagsten (M), Lars-Göran Zetterlund (C) och Fredrik Dahlberg (SD).

Ett folkbibliotek i takt med tiden
En genomlysning av biblioteken i Hällefors och
Grythyttan

Kerstin Simberg
30 september 2018
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Ett folkbibliotek i takt med tiden

2

UPPDRAGET

Enligt bibliotekslagen ska varje kommun ha ett folkbibliotek. Folkbiblioteket ska vara tillgängligt för
alla och anpassade till användarnas behov. Folkbibliotekets utbud av medier och tjänster ska
präglas av allsidighet och kvalitet.
Ett skolbibliotek ska alla elever ha tillgång till. Skolbiblioteket ska användas i elevernas utbildning
och utgöra ett stöd i deras lärande och utveckling. Skolbiblioteket har en viktig pedagogisk uppgift
att fylla, framför allt när det gäller läsande, men också för att stärka elevers kompetenser i bland
annat informationssökning, digitala medier och källkritik.
Biblioteket som en central mötesplats i samhället.
Mot bakgrund av ovanstående och att nuvarande driftavtal med Hällefors Bokhandel AB, går ut
2019-08-31, ges uppdraget att göra en genomlysning av Hällefors kommuns biblioteksverksamhet.
Frågeställningar som ska belysas:
• Vad krävs för att få ett välfungerande bibliotek, som svarar upp mot medborgarnas och
verksamhetens behov? I vilken utsträckning bedöms Hällefors kommun kunna möta dessa
krav?
• Finns det verksamhet idag som kan drivas i annan organisatorisk form, utifrån ambitionsnivå
och framtida krav och förväntningar.
• Hur fungerar samverkan med andra verksamheter inom Kommunen? Finns det kvalitetsoch effektivitetsvinster att göra? Nulägesanalysen bör i möjligaste mån göras i jämförelse
med andra bibliotek.
• Vad kan förutses om verksamhetens behov av biblioteksservice år 2020?
• Hur ser behovet ut gällande utmaningar som t.ex. behov av kompetensförsörjning och
digital infrastruktur samt ökade mediekostnader?

3

SYFTE

Det övergripande målet med genomgenomlysningen är att leverera ett beslutsunderlag för en
framtida placering och hur nuvarande biblioteksverksamhet ska utvecklas på kort och lång sikt.

4

METOD

Är biblioteket en plats för tyst läsning, möten, lärande, litteratur och informationssökning, debatt,
kreativitet eller upplevelser? Hur ska det vara organiserat? Var ska det ligga?
Jag har träffat personal på biblioteket, bokhandeln och turistbyrån, intervjuat lärare,
biblioteksbesökare och personer som inte använder biblioteket. Lärare i åk 1-7 och gymnasiet har
svarat på frågor (bil 1) och jag har träffat representanter från Örebro regionbibliotek. Intervjuerna
eller snarare samtalen har i första hand utförts i Folkets Hus, Nya Kommunhuset, i Grythyttan,
Bredsjö, Hjulsjö och i Loka, några samtal har jag fört via telefon.
Jag har läst Biblioteksplanen, Krav på Leverantör, Krav på tjänsten, Verksamhetsrapport för
Hällefors och Grythyttans bibliotek 2017, Regional Biblioteksplan 2016 – 2019, Peter
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Wikers ”Bibliotek i egen regi eller entreprenad” och annan relevant dokumentation som funnits
tillgänglig.
Jag vill tacka alla personer jag varit i kontakt med samtliga har visat stort engagemang och varit till
stor hjälp.
Det har inte varit min avsikt att döma eller peka ut personer eller verksamheter, min mening har
varit att lyfta fram förbättringsområden.
I den följande texten används ibland begreppet ”leverantören” som då syftar till entreprenören dvs
Hällefors Bokhandel AB.
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Bibliotekslagen (2013:801) sätter ramarna för verksamheten vid landets bibliotek. Lagen gäller all
biblioteksverksamhet som är finansierad med offentliga medel. Bibliotekslagen betonar
bibliotekens betydelse för det demokratiska samhällets utveckling och den grundläggande roll de
spelar för kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Enligt bibliotekslagen ska biblioteket ägna
särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån
deras olika behov och förutsättningar, erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta
del av information. Biblioteket ska också ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella
minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda
litteratur på de nationella minoritetsspråken samt på andra språk.
Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. De ska främja
läsning, ha tillgång till litteratur och verka för lärande och delaktighet i kulturlivet. Folkbiblioteken
består inte bara av böcker. Utbudet av medier och tjänster på ett folkbibliotek ska vara mångsidigt
och ha hög kvalitet. Folkbiblioteken ska också jobba för att öka kunskapen om hur
informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning.
Alla människor i Sverige ska ha tillgång till samma biblioteksresurser, människor som bor i mindre
tättbefolkade områden och distansstuderande är exempel på grupper som har stor nytta av
bibliotekens samarbete. Alla offentliga bibliotek i Sverige bildar olika nätverk för att stödja
varandras verksamheter. De skickar sina böcker över hela världen om det så skulle behövas, de
hjälper varandra med hemsidor, delar kataloger och databaser o.s.v. Bibliotekens samverkan är
nödvändig utifrån ett demokratiskt perspektiv.
Att skolbiblioteksverksamhet ska finnas vid grundskolan, grundsärskolan, specialskolan,
sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är lagstadgat. Den bestämmelsen har karaktär
av ramlag, och det finns inga tydliga sanktioner eller ansvarsutkrävande för de huvudmän som inte
lever upp till lagen.
Bibliotekens möjligheter till informationssökning är en stark motvikt till falska nyheter. Biblioteken
är en kraft i samhället för att de demokratiska institutionerna ska fungera (Fichtelius, E., Enarson,
E., Hansson, K., Klein, J. och Persson, C. 2017)
Traditionellt har biblioteket setts som en verksamhet vars grundläggande uppgift är att erbjuda
litteratur utan kostnad. Idag är ett bibliotek så mycket mer än bara en byggnad fylld med böcker. I
dag ses kunskap som något som utvecklas i diskussion, samtal och grupparbeten. Det läggs mycket
mer fokus på sittplatser och caféer än på samspelet mellan människa och bok.
Ett bibliotek, stort eller litet, skall inte bara vara en plats där man träffar på det man letar efter. Ett
bibliotek skall också öppna ögonen för det oväntade, det aldrig anade, eller rättare sagt, det som
man sökt utan att egentligen söka (Liedman 2000, s. 16).
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5.1 Biblioteken i Hällefors och Grythyttan
Biblioteksverksamheten bedrivs på entreprenad av Hällefors Bokhandel AB enligt avtal 2015-09-2018-08. För att kunna utreda den fortsatta verksamheten har sedan avtalet förlängts till 2019-0831. Biblioteken är s.k. integrerade folk- och skolbibliotek. Kommunen är bibliotekshuvudman och
verksamheten lyder under kommunförvaltningen.
Vid jämförelse av vad biblioteket ska göra enligt avtalet och biblioteksplanen och vad som har
åstadkommits bör det uppmärksammas att nuvarande biblioteksplanen gäller från 2017 till 2020.
Eftersom den bara gällt i ett år är det naturligt att flera av målen som upptagits där ännu inte är
åtgärdade. Därför har jag också tittat på biblioteksplanen för 2012 – 2013.

Styrdokument och riktlinjer
Krav enligt avtal: Leverantören är skyldig att arbeta i enlighet med gällande lagstiftning liksom med
de mål och riktlinjer som styr folkbiblioteket och skolbiblioteken i Hällefors kommun. Leverantören
ska utforma verksamheten enligt de beskrivningar som finns i Hällefors kommuns biblioteksplan.
Bibliotekslagens §2 slår fast att det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska
samhällets utveckling genom att
• bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
• främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning
samt kulturell verksamhet i övrigt
• finnas tillgänglig för alla (Bibliotekslagen 2 §).
Det är varje biblioteks huvudman och lokalt utformade mål som styr den praktiska tillämpningen av
lagen. Det är upp till varje bibliotek att tolka hur lagparagrafen ska översättas till praktisk
verksamhet.
Biblioteksplanen för 2017 – 2020 omfattar huvudbiblioteket, filialbiblioteket, skolbiblioteken och
deras samarbete med andra kommunala enheter och biblioteksverksamheter. Biblioteksplanen
följer tillämpliga lagar och utgår från relevanta styrdokument som Bibliotekslagen, Skollagen, FN:s
konvention om barns rättigheter, Diskrimineringslagen, Bibliotekens internationella dokument,
Örebro läns kulturplan 2016 - 2019 samt Hällefors kommuns inriktningsmål att medverka till
människors utveckling, möten som engagerar och ett öppet och tolerant samhälle. Hänsyn ska
också tas till kommunens Äldreplan, Kultur- och fritidspolicy, Integrationsplan och
Jämställdhetsplan. Biblioteksplanen anger verksamhetens tre huvudmål:
• stimulera barns och ungas läsning
• öka tillgänglighet och delaktighet
• öka samverkan med andra aktörer
Samtliga huvudmål har också inriktningsmål.
Enligt ”Krav på tjänsten” ska leverantören ha en handlingsplan för ökad tillgänglighet till
biblioteksservice för personer med funktionsnedsättning, en handlingsplan för
skolbiblioteksverksamheten i grundskolan, en läsfrämjandeplan och en medieplan.
Leverantören ska genomföra barnkonsekvensanalyser samt årligen följa upp biblioteksrådets
verksamhet genom en utvärdering.
Nuläge: Biblioteken har alla nödvändiga lokala handlingsplaner som avtalet stipulerar. Det finns en
läsfrämjandeplan, en kortfattad medieplan, handlingsplaner för skol- förskole och
gymnasiebiblioteksverksamhet samt handlingsplan för ökad tillgänglighet. Det som däremot saknas
är barnkonsekvensanalyser.
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Varje år levererar biblioteket statistikunderlag till KB1 och lämnar en verksamhetsrapport till Kulturoch fritidsförvaltningen. Annan uppföljning av verksamheten har inte skett kontinuerligt.
Framtida förändringsbehov: För att ta del av medborgarnas synpunkter på vad som behövs på
biblioteken och hur biblioteksverksamheten kan utvecklas bör medborgarundersökningar
genomföras. Syftet med utvärderingarna är att belysa hur väl biblioteken arbetar utifrån de
nationella, regionala och kommunala styrdokumenten samt så långt som möjligt beskriva och
bedöma hur biblioteken lyckas uppnå uppsatta mål utifrån ett medborgarperspektiv. Biblioteken
bör hitta former för att regelmässigt ta del av medborgarnas synpunkter och använda dessa i
förbättringsarbetet. Intressanta frågeställningar kan exempelvis vara: kundnöjdhet (t.ex.
öppettider), delaktighet (t.ex. påverka inköp och verksamhet), attraktiv och inspirerande miljö,
utbud av böcker och tidskrifter, stimulera (t.ex.lästips).

Kvalitets- och utvecklingsarbete
Uppföljning och utvärdering är naturliga inslag i allt kvalitetsarbete. Det är viktigt att uppfylla
fastlagda mål men det är lätt att fastna i statistik och nyckeltal utan analys. I KB:s rapport Nyckeltal,
2.0 (2017) resoneras om tre kvalitetsbegrepp:
• Strukturkvalitet som ofta mäts i kvantitativa mått tex ekonomi, bestånd och öppettider
• Processkvalitet som oftast handlar om arbetssätt, bemötande, organisering, ledning,
samarbetsformer och medinflytande
• Resultatkvalitet som handlar om resultat och mål för verksamheten, vad man uppnår men
också om man uppnår det som var avsett att uppnås.
Uppfyller resultaten den politiska intentionen, alltså svarar resultaten mot uppdragen man har fått?
Uppfyller resultaten medborgarnas behov och krav? Till det behövs användarstudier.
Det går inte att jämföra nyckeltal för folkbiblioteksverksamhet i storstäder med mindre
glesbygdskommuner. Det går heller inte att jämföra folkbiblioteksnyckeltal i kommuner med
renodlad folkbiblioteksverksamhet med kommuner som också sköter enskilda skolbibliotek.
Krav enligt avtal: Leverantören ska i samarbete med Regionbiblioteket utarbeta metoder för
uppföljning och utvärdering av bibliotekslagen och biblioteksplanen. Leverantören ska ta fram och
analysera biblioteksstatistik samt identifiera relevanta nyckeltal.
Biblioteksrådet ska bedriva strategiskt utvecklingsarbete i biblioteket. Rådet ska också utarbeta en
plan för skolbiblioteksverksamheten och läslusten i skolan.
Enligt biblioteksplan 2012 - 2013 och nuvarande plan ska biblioteksrådets verksamhet följas upp
varje kalenderår i en separat utvärdering.
En årlig verksamhetsberättelse som innehåller statistik, måluppfyllelse och verksamhet ska
levereras till kommunen
Nuläge: Biblioteket rapporterar varje år till KB som samlar in statistik från alla folkbibliotek i Sverige.
”Krav på tjänsten” innehåller många visionära mål exempelvis ”främja elevernas läslust”. Åtgärder
för att främja läslust kan vara bokprat, bokklubbar, högläsning men det säger nödvändigtvis inget
om huruvida deltagarna i dessa åtgärder har blivit bättre läsare eller fått bättre läsförståelse. Hur
vet vi om läslusten verkligen har främjats tack vare bibliotekets verksamhet? Och vad är egentligen
läslust? Exempel på ett mål som är uppföljningsbart med hjälp av nyckeltal är t.ex. ”Folkbiblioteket
1

Kungliga Biblioteket
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ska under perioden ha minst 0,5 årsverken per 1 000 invånare”. Men vem bedömer medarbetarnas
kvalité?
Biblioteket har inte utarbetat några metoder för att identifiera och analysera relevanta nyckeltal.
Framtida förändringsbehov: Frågor om prestationer, effekter, utfall och resultat av den verksamhet
som bedrivs i biblioteket är av intresse för kommunen som varje år bör efterfråga och analysera
relevanta nyckeltal. Biblioteket bör utarbeta egna nyckeltal enlig förslaget i Nyckeltal 2.0 (2017).

Biblioteksråd
Krav enligt avtal: Enligt biblioteksplanen ska det finnas ett biblioteksråd som sammankallas av
kommunen två gånger per år. Det har till uppgift att utveckla och ta fram planer för skolbiblioteken
så att skollagen uppfylls. Enligt biblioteksplanen ska det till biblioteksrådet även höra arbetsgrupper
som består av lärare och skolbibliotekarier. Bibliotekspersonal ska informera skolan om hjälpmedel,
inlästa läromedel mm. Biblioteksrådets verksamhet ska följas upp i separat utvärdering varje
kalenderår.
Enligt ”Krav på tjänsten” ska leverantören vara aktiv i det kommunala biblioteksrådet som ska
bedriva strategiskt utvecklingsarbete i folkbiblioteket i samarbete med exempelvis
regionbiblioteket. Dessutom står det att ”Rådet ska också utarbeta en plan för skolverksamheten
och läslustarbetet i förskolan.”
Nuläge: Nuvarande biblioteksråd med representanter från skola, bibliotek och Kultur- och
fritidsförvaltningen sammankallas två gånger per år. Mötena är protokollförda men ingen
utvärdering har gjorts.
Framtida förändringsbehov: Ett nytt biblioteksråd bör inrättas med tydligt mål och syfte för att styra
biblioteksverksamheten. Det nya biblioteksrådet ska ha representanter från folkbiblioteken,
skolbiblioteken, skolan, bildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och politiken.

Budget och ekonomi
Den totala nettokostnaden för kommunens bibliotek 2017 var 601 kr per invånare. Kommunen
betalar 4,3 miljoner kr årligen för biblioteksverksamheten. Det täcker kostnader för hyra
(956 000 kr), administration, el, telefon, Book-It2 (ca. 100 000 kr) samt ersättning till entreprenören
som är ca 3 277 000 kr

Personal
Krav enligt avtal: Avtalet har inget krav om antalet biblioteksanställda. Där fastslås endast att det
ska finnas en fackutbildad skolbibliotekarie och en fackutbildad barnbibliotekarie. Något krav på att
det ska finnas en bibliotekschef finns inte.
Nuläge: I biblioteken arbetar 5 personer varav 2 är utbildade bibliotekarier. Antal årsarbetare per
1 000 invånare är 0,63 (riket 0,60). Ansvar för skolbiblioteket delas mellan de två bibliotekarierna.
En av assistenterna delar sin tid mellan bokhandeln och biblioteket.

2

Ett bibliotekssystem från Axiell Services AB (en helhetsleverantör av IT-lösningar och tjänster för bibliotek i
Sverige)
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Jag vill betona att mitt intryck är, att biblioteken har kompetent personal. Stämningen bland
bibliotekspersonalen är god och bibliotekspersonalen är entusiastisk och vill utveckla både sig själva
och biblioteket. Trots detta är min uppfattning, att biblioteket idag har en traditionell och
tillbakadragen roll nationellt sett. Biblioteket producerar få nyskapande idéer, är närvarande på få
konferenser och saknas i skriftliga och muntliga debatter. Biblioteket är inte heller representerat i
några nationella eller internationella nätverk.
Bibliotekspersonalen saknar dessutom en chef. En av bibliotekarierna är samordnare men deras
chefer finns i bokhandelsverksamheten och turistbyrån.
Framtida förändringsbehov: Biblioteket bör ha en chef som kan biblioteksfrågor. Organisationen ska
vara tydlig. Folkbibliotekens förändrade roll kan kräva att biblioteket anställer personer, som har
annan yrkesbakgrund, exempelvis pedagoger, webbutvecklare, journalister, och samhällsvetare.
Biblioteket bör kontinuerligt ta emot nysvenska praktikanter.
Det måste finnas en långsiktighet för hur bibliotekspersonalen kontinuerligt ska stöttas i sin egen
kompetensförsörjning. De bör erbjudas att delta i kurser och/eller studiedagar för vidareutbildning.
Bibliotekspersonalen bör delta aktivt i nationella och internationella konferenser och nätverk.

Tillgänglighet och delaktighet
Krav enligt avtal: Enligt biblioteksplanen ska tillgänglighet och delaktighet ökas. Verksamheten ska
ha generösa öppettider, anpassade efter kommuninvånarnas behov. Öppethållandet får inte
minska i omfattning.
Nuläge: Biblioteket i Hällefors har under 2017 haft öppet 43 timmar/vecka (under sommaren 44
timmar/vecka). Biblioteket stänger 18.00 på vardagar och har lördagsöppet 3 timmar.
Grythyttans bibliotek har varit öppet 21 timmar per vecka. Enligt statistiken minskade antalet
öppettimmar där med 13%.
Framtida förändringsbehov: Båda biblioteken bör bli s.k. meröppna bibliotek3. Ett meröppet
bibliotek ger en utökad service. Meröppna bibliotek kräver en viss investering i form av kortläsare
m.m. Böckerna måste också RFID4-märkas. På lång sikt innebär det att personalen kan frigöras till
uppgifter som idag är eftersatta och på så vis bör det betraktas som en investering och
budgetbesparing. 2017 fanns meröppna bibliotek i totalt sett 87 kommuner.
Det ska finnas en möjlighet att lämna tillbaks böcker även när biblioteket är stängt. Telefonerna bör
utrustats med telefonsvarare.
För att säkerställa medborgarnas möjlighet till delaktighet bör medborgarundersökningar göras
kontinuerligt. (Se 5.1.1 sid. 6)
Jämfört med andra små bibliotek har Hällefors ett generöst öppethållande under dagtid men
begränsas kvällstid av att gallerian stänger 18.00. För att följa biblioteksplanens ”anpassade efter
kommuninvånarnas behov” ska biblioteket vara öppet några kvällar i veckan.

Lokaler, utrustning m.m.
Krav enligt avtal: Leverantören ska tillsammans med regionbiblioteket återkommande analysera
hur bibliotekets lokaler används i förhållande till den lokala biblioteksplanen. Alla ska känna sig
3

Meröppet innebär att biblioteket är tillgängligt för besökare vissa tider, även när det inte finns personal på plats.
RFID är en teknik som med hjälp av radiovågor känner igen föremål på avstånd. På bibliotek används RFID framförallt
för automatisering av lånehantering.
4
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välkomna. Lokalerna ska ha ”anpassad inredning” t.ex. samlingslokaler och särskilda avdelningar för
barn- och ungdom. Det ska finnas studieplatser och en miljö för goda möten.
Bibliotekets hemsida ska betraktas som en lika viktig ingång till bibliotekets verksamhet som de
fysiska lokalerna.
Biblioteksplan 2012 – 2013 gav som mål att biblioteket skulle göra det möjligt att kommunicera
med medborgarna via chatt. Biblioteket ska även vara närvarande i sociala medier.
Nuläge: Biblioteket i Hällefors har 500 m2 öppen yta för låntagarna och 90 m2 yta som inte är
öppen. Biblioteket har arbetat med förändringar av den öppna ytan och i omgångar fått 90 000 kr
från Regionbiblioteket. Alla hyllor har flyttats för att skapa rum och avskilda platser. Arbetet fortgår.
Bibliotekets lokaler är tillmötesgående, och ändamålsenliga för traditionell biblioteksverksamhet.
En svårighet som kräver sin lösning är den så kallade konsthallen som också är bibliotekets enda
tysta läsesal. När biblioteket i Hällefors visar konst finns ingen läsesal eller något tyst rum. Det finns
heller inget grupprum utan endast ett litet studierum. En annan svårighet är närheten till en
bokhandel med en leksaksavdelning som möter barnen i lokalen.
Grythyttans bibliotek ger föreningar åtkomst till lokalen även när biblioteket är stängt
Eftersom bibliotekets hemsida ska följa den ”kommunala mallen” där vikten läggs på
igenkänningsfaktorn, dvs att besökaren ska veta att hen just är på en sida som tillhör Hällefors
kommun, och inte på hur inbjudande den är, så är sidorna informativa men stela och ganska
tråkiga.
Biblioteket finns på Facebook och en förslagslåda är åtkomlig från hemsidan. Biblioteket har också
en trevlig boktipsblogg för barn och ungdom. Boktippsbloggen har tyvärr bara haft ett inlägg sedan
16 maj 2017.
Biblioteket kan anlita kommunens IT-avdelning vid behov men bibliotekspersonalen känner behov
av en tätare kontakt med IT-kunniga personer.
Framtida förändringsbehov: Det nya biblioteket i Hällefors bör, oavsett var det ligger, vara
välkomnande, inbjudande och öppet. Det bör ges en flexibel utformning, som medger framtida
förändringar. Flexibiliteten måste finnas där över tid. Det bibliotek som byggs idag, kanske måste se
annorlunda ut om 10 år.
Miljön bör utformas för såväl enskild läsning som för gemensamma aktiviteter av olika slag.
Biblioteket i Hällefors kan kompletteras med t.ex. ett café och en vacker utställningslokal som inte
inkräktar på andra verksamheter i biblioteket.
Det är av stor vikt att skapa en enhet för barn i olika åldrar. På barnavdelningen bör det finnas
föremål och möblering som inbjuder till lek, lärande och inhämtande av information.
På hemsidan bör medborgarna kunna chatta med biblioteket och få svar direkt på sina frågor.
Bibliotekets hemsida bör ha instruktionsfilmer på olika språk t.ex. om hur man får lånekort, hur ett
fjärrlån5 går till, hur böckerna i biblioteket står uppställda. Filmerna kan göras i samarbete med
andra bibliotek, föreningar eller studieförbund. På Youtube kan biblioteket ge tips om bästa roman
mm.
Information om biblioteket bör finnas på kommuninvånarnas hemspråk. Förutom biblioteksplanen
bör också verksamhetsberättelsen och andra för allmänheten intressanta policydokument finnas.
Biblioteket bör ansluta sig till Bergslagsbibblan, ett samarbete mellan Nora och Lindesberg där
biblioteken lyckats göra en informativ och spännande ingång till sina bibliotek.

5
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När det gäller sociala medier bör biblioteket följa trender och förutom på Facebook finnas på
Instagram, YouTube, Twitter eller annat socialt medium. Alla medarbetare ska vara engagerade i
det digitala biblioteket.
Biblioteket bör ha ett stabilt kontraktsbundet samarbete med kommunens IT-avdelning.

Mediebestånd
Inköpsrutinerna för svenska bibliotek kan se väldigt olika ut. Vart biblioteken vänder sig för att köpa
böckerna styrs ofta av kommunal upphandling. Några vanliga inköpskanaler för bibliotek är
Bibliotekstjänst (Btj)6, Adlibris7 och Bokus8. Vissa leverantörer erbjuder olika inköpsprofiler. Då får
biblioteket bokförsändelser utifrån den profil som valts.
Krav enligt avtal: Mediebeståndet ska skötas i enlighet med inom biblioteksväsendet vedertagna
principer. Årligen ska medier inhandlas för 400 000 kr exklusive moms. Entreprenören ska vid inköp
av medier välja den inköpskanal som ger Hällefors kommun bäst utbyte i sitt bibliotek. Särskild vikt
ska enligt avtalet läggas vid inköp av barn- och ungdomslitteratur, t.ex. i enlighet med åtaganden i
samband med skolbibliotek samt till nya verksamhetsformer.
Biblioteksplanen anger att medieutbudet ska vara brett och präglas av allsidighet och kvalitet och
att det ska finnas en medieplan.
Nuläge: Biblioteket i Hällefors köper böcker från Hällefors Bokhandel. Om det är en ekonomisk
fördel eller inte kan jag inte bedöma eftersom jag inte kan se inköpskostnaderna per bok hos
entreprenören för att jämföra med ett annat bibliotek som köper sina böcker via exempelvis Btj. I
genomsnitt köper svenska folkbibliotek in fysiska medier för 37 kr per invånare, biblioteket i
Hällefors handlar för 58 kr per invånare. Enligt resonemang i ”Nyckeltal 2.0” (2017) beror skillnaden
till stor del på att utbudet av medier är anpassat till användarnas behov. Vissa titlar måste finnas
även om det inte finns så många kommuninvånare. Det inte går att jämföra sig med de största
kommunerna där det räcker att handla för 25 kronor per invånare för att få ett tillräckligt varierat
titelbestånd. I större kommuner är det helt enkelt fler som är med och delar på varje bok.
Enligt Wikers rapport var medieanslaget redan 2007 400 000 kr. Samma summa motsvarar idag
454 854 kr (enligt SCB:s prisomräknare). Medieanslaget har alltså krympt med 13,71 % på 10 år.
För att biblioteken fortsättningsvis ska vara attraktiva för sina användare måste de kunna låna ut eböcker eller strömmande e-ljudböcker. Hällefors bibliotek som tillåter 4 lån per låntagare och
månad har ett avtal med Elib9/Axiell10. Ett stort problem är den fria prissättningen på e-böcker hos
Elib, vilket gör att framförallt nya böcker är väldigt dyra. Det gör också att biblioteken måste ha
begränsningar på antal e-bokslån per låntagare för att kunna hålla budget. Sommaren 2018 vann
Overdrive11 SKL:s upphandling av digitala böcker till svenska bibliotek. Hur avtalen kommer att se ut
framöver är ännu inte känt.

6

BTJ är en helhetsleverantör av informationstjänster och medieprodukter med många bibliotek som kunder.
Adlibrisgruppen är en del av Bonnier AB, som är nordens ledande medieföretag.
8
Ägs av företaget KF Media.
7

9

Elib är ledande i Norden inom distribution av digitala böcker
Axiell Sverige, ingår i koncernen Axiell Group, en helhetsleverantör av IT-lösningar och tjänster för bibliotek i Sverige.
11
En amerikansk e-boksleverantör
10
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Framtida förändringsbehov: En översyn behöver göras angående medieanskaffningen. Biblioteket
ska köpa sina böcker på det ekonomiskt fördelaktigaste sättet. Kommunen ska ha full insyn i
medieurval och kostnad för inköpen.

Prioriterade grupper
Barnperspektiv
Krav enligt avtal: Enligt Biblioteksplanen 2017 - 2020 ska verksamheten vid Hällefors folkbibliotek
stimulera barns och ungas läsning. Inriktningsmålen för att stimulera barns och ungas läsning är
bl.a. att utöka antalet aktiviteter för familjer, tillhandahålla plats för sagoläsning med barngrupper,
erbjuda sagostunder på andra språk än svenska, ge lästips och ge bort en gåvobok till nyfödda.
Enligt ”Krav på tjänsten” står bl.a. att leverantören ska göra en barnkonsekvensanalys, att barnen
ska ha inflytande på verksamheten, att biblioteket ska samverka med förskolechefen och att det ska
finnas ett handlingsprogram för verksamheten som ska innehålla till exempel boklek, bokpåsar 12,
sagostunder, samverkan kring inköp etc.
Redan biblioteksplan 2012 - 2013 hade som krav att en barnkonsekvensanalys skulle göras.
Nuläge: Biblioteket ordnade 74 barnaktiviteter 2017, en ökning med 80% från föregående år.
Genom boktipsbloggen får barn och unga tips på bra böcker. Ny och större barnavdelning har
ordnats. En av bibliotekarierna har ansvar för barnbiblioteket men har samtidigt delat ansvar för
alla andra verksamheter i biblioteket. Beståndet av barnböcker per barn var 12,5, en minskning från
föregående år med 12%.
Barnkonsekvensanalys saknas.
Framtida förändringsbehov: Programverksamheten för barn och unga ska fortsätta att växa. Ett
digitalt bibliotek för barn och ungdom bör utvecklas. Förskolor ska få bokpåsar med olika teman.
Personer med annat modersmål än svenska
I Sverige bor det totalt närmare 1,8 miljoner personer som är födda i utlandet och de kommer från
201 olika länder. 23,6% av invånarna (18 – 64 år) i Hällefors var 2017 utrikes födda (Kolada). Många
forskare pekar på att kunskapen om och erfarenheten av bibliotek hos nyanlända är liten.
(Pettersson 2017)
Krav enligt avtal: Enligt bibliotekslagen ska biblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt de
nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom
att erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken, andra språk än de nationella
minoritetsspråken och lättläst svenska.
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 2009:724 föreskriver att de nationella
minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige ska främjas och att barns
utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket särskilt ska
beaktas.
För nyanlända och personer med annat modersmål ska biblioteket ordna språkcafé och ge rum för
studier, riktad familjeverksamhet och kulturaktiviteter. Särskilda aktiviteter för finsktalande ska
arrangeras.
12

Påsarna hänger ofta i hallen på förskolan och byts två gånger per år. Tanken är att barn och föräldrar lånar en påse
under en tid för att sedan byta den mot en annan påse med andra böcker.
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Biblioteket ska öka antalet nyinköp av litteratur på andra språk än svenska och lättläst svenska för
alla åldrar
Nuläge: Biblioteket har ordnat språkcafé för nyanlända en gång i veckan. Deltagarantalet har varit i
genomsnitt 10 personer på varje träff. Dessutom har biblioteken köpt in lättlästa böcker för vuxna,
språkkurser och ordböcker. I samarbete med Finskt Förvaltningsområde har det ordnats ett
författarbesök. Finskt Förvaltningsområde har dessutom 2017 bidragit med 10 000 kr för inköp av
litteratur på finska.
Framtida förändringsbehov: Biblioteket i Hällefors kan förstärkas med ett Medborgarkontor där en
person som t.ex. talar arabiska bistår med datorhjälp, e-legitimation, blanketter och kontakter till
myndigheter. Basinformation på olika språk bör finnas på film via hemsidan. Bokklubbar där
deltagarna är svenskar och nyanlända kan startas. Studiehandledning och läxhjälp på olika språk
kan bli nya aktiviteter på biblioteket.
Biblioteket kan också börja med ”Låna en svensk/nysvensk”. Tanken bakom konceptet ”låna” en
person är att knyta kontakter över kulturgränserna och lära känna en person från en annan kultur13.
Bibliotekets hemsida bör utvecklas och bli flerspråkig där ska finnas instruktionsfilmer på olika språk
t.ex. om hur man får lånekort, hur ett fjärrlån går till, hur böckerna i biblioteket står uppställda mm.
I biblioteket bör flera personer som har annat modersmål än svenska arbeta.
Personer med funktionsvariationer
Krav enligt avtal: ”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet
åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och
förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information”
(Bibliotekslagen 4 §). En handlingsplan som omfattar såväl de fysiska bibliotekslokalerna som det
virtuella biblioteket för ökad tillgänglighet till biblioteksservice för personer med
funktionsnedsättning ska utarbetas av leverantören. Biblioteksplanen slår fast att personer som
inte kan komma till biblioteket ska få möjlighet att få ”Boken kommer”14 service.
Nuläge: Servicehus besöks regelbundet, och i väntrum på folktandvården och vårdcentralen finns
bokdepositioner. Däremot saknas en ”Boken Kommer” verksamhet. Det finns heller ingen bokbuss.
För synskadade finns Daisyböcker15 och talböcker. Biblioteket har ordnat ”Öppet hus” för personer
med behov av att få hjälp med talböcker. Pensionärsföreningar har bjudits in och erbjudits hjälp för
att lära sig hur man sköter biblioteksärenden hemifrån.
Framtida förändringsbehov: Som biblioteksplanen slår fast ska biblioteket ha en ”Boken kommer”service.
Ett samarbete med närliggande kommuner skulle kunna möjliggöra att biblioteket också får en
bokbuss som ger service till dem som bor i kommunens ytterområden.

13

Projekt som finns på många orter i landet
”Boken kommer” är en gratis service som gör det möjligt för personer som exempelvis är långvarigt sjuka eller
rörelsehindrade att få böcker till sitt hem.
15
Daisy är en förkortning av engelskans Digital Accessible Information SYstem. I Daisy-format kan man publicera t.ex.
e-böcker och talböcker som har både ljud och text. En Daisyspelare måste ha stöd för mp3-filer.
14
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På hemsidan förbättras informationen om hur det går till att låna Daisyböcker och att låna via
Legimus16.
Hemsidan och bibliotekets alla datorer förses med talsyntes17.

Publika aktivitetstillfällen
Krav enligt avtal: Enligt biblioteksplanen ska biblioteket erbjuda arrangemang och vara en arena för
kulturell verksamhet. Planen slår fast att leverantören ska utveckla metoder för att överbrygga den
sociala klyftan i samhället och att leverantören ska samverka med studieförbunden, skolan,
fritidsverksamhet, omsorg och kulturskola. I övrigt finns inget i avtalet som berör bibliotekets roll
som mötesplats eller kulturbärare i samhället.
Nuläge: Bibliotekspersonalen har ingen insyn i budgeten för programverksamhet vilket resulterar i
en kortsiktig plan för t.ex. författarbesök, föredragshållare eller musikprogram som har
omkostnader i form av arvode, rese- eller övernattningskostnader. Två författarbesök för vuxna i
samverkan med ABF och Finskt Förvaltningsområde anordnades 2017 samt ett för år 8 i
grundskolan.
Biblioteket ordnar däremot aktiviteter som är personalkrävande men som inte kräver stor budget,
under 2017 gjordes 10 sagostunder för barn- och ungdom, 17 målnings-, pyssel- och
hantverksverkstäder för barn och unga samt 8 sammankomster med litterär anknytning. Biblioteket
hade 17 lektioner i informationssökning för elever. Totalt hade biblioteket 34 bokprat, varav 1 var
för vuxna. Dessutom hade biblioteket en träff för pensionärer för att handleda i data och internet.
Under hela året har det arrangerats ett språkcafé en gång i veckan. Flera lovarrangemang för barnoch ungdomar har arrangerats med ekonomiskt stöd från Socialstyrelsen via kultur- och
fritidsförvaltningen.
Totalt ordnades 133 aktiviteter varav 56% var för barn och unga (genomsnittet i Sverige var 59%).
I genomsnitt anordnade biblioteken i Sverige 29 aktivitetstillfällen per 1 000 invånare. För att
komma upp till det genomsnittet skulle biblioteket i Hällefors ha ordnat ca 210 aktiviteter.
Framtida förändringsbehov: Biblioteken är en plats för händelser, möten och aktiviteter, planerade
och oplanerade på initiativ av medborgarna eller av biblioteken. Regelbundet samverkar
biblioteken med studieförbund, föreningar med flera.
Exempel på program och evenemang som biblioteket i framtiden kan erbjuda förutom språkcafé är
bl.a. läxcafé, frukostmöten, kulturnatt, författarbesök, bok- och filmcirkel, bokklubbar för olika
åldersgrupper, poesikvällar, berättarkvällar, föreläsningar, filmklubb, babysång,
finsk/eritreansk/syrisk/somalisk/palestinsk afton, IT och datorhandledning.
Grythyttans bibliotek kan göras till ett kulturcentrum där programverksamhet kan samordnas med
Gästgiveriet och Restaurang- och hotellhögskolan vid Örebro Universitet.

Den digitala klyftan
Alla människor i en demokrati måste ha möjligheten att använda e-tjänster för att hantera sin
vardag och för att kunna kommunicera med myndigheter och privatpersoner. Många vänder sig till
16

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, tillhör Kulturdepartementet. Deras bibliotek kallas Legimus. Personer
med läsnedsättning kan låna böcker från Legimus.
17
Se exempelvis Sunne kommuns hemsida https://sunne.se/sv/
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sitt bibliotek för att få hjälp. Frågorna kan gälla allt från att deklarera till att boka en tåg- eller
bussbiljett.
Krav enligt avtal: Biblioteken ska enligt biblioteksplanen samverka med andra och utveckla metoder
och strategier för att överbrygga den digitala klyfta som finns i samhället. De former i vilka
leverantören arbetar med detta ska finnas med i verksamhetsplanen, kontinuerligt dokumenteras
och utvärderas på årlig basis (Krav på tjänsten 2015).
Nuläge: Biblioteket har bjudit in pensionärsföreningar för information om den nya tekniken och
haft en träff.
Framtida förändringsbehov: Genom projektpengar från Internetstiftelsen kan biblioteket i Hällefors
öppna en digital verkstad. Syftet är att stärka kommuninvånares möjligheter att öka sin digitala
kompetens och få hjälp med digitala tjänster och teknik. Här kan man få hjälp med teknikfrågor
men också delta i workshops och studiecirklar med olika teman.
Användarna efterfrågar i allt högre grad digitala tjänster och e-böcker både i och utanför
bibliotekens lokaler och bibliotekets verksamhet måste utvecklas med tydligare utgångspunkt i
användarnas behov. Det digitala biblioteket är den strategiskt viktigaste delen av verksamheten.
Användarnas behov av digitala bibliotekstjänster skiljer sig inte åt över kommungränserna, vilket
talar för nationell samverkan med ett gemensamt digitalt bibliotek.
Hällefors bibliotek bör ansluta sig till Bibblix – barnens digitala bibliotek som utvecklats av
Stockholms och Malmös stadsbibliotek.
Kommunen bör stötta bibliotekens kamp för att nationellt verka för att alla bibliotek har tillgång till
samma databaser och att de har ett gemensamt bibliotekssystem för utlån, omlån och
reservationer.

Statistik
Statistiken, som är hämtad från KB och Kolada18, visar som förväntat på en minskning av antalet
besökare i de flesta svenska bibliotek. Att utlåningen minskar på biblioteken måste vi vänja oss vid i
en tid när böcker blir allt billigare att köpa. Människors mediekonsumtionsmönster har dessutom
ändrats. Numera används mer digitala resurser. Det går att sköta de flesta biblioteksgöromålen via
hemsidan och också läsa böcker på telefon, läsplatta eller dator.
Statistiken över biblioteken i Hällefors kommun följer riket i allmänhet.
Antal fysiska besök per invånare i Hällefors var 7,5. För Örebro län var den siffran 7,3 och för riket
6,3. 2017 fick biblioteken i Hällefors kommun 53 352 besök. Jämfört med 2016 var det en minskning
med 28%. Minskningen tyder inte på att behovet av biblioteken generellt har minskat, behovet har
snarare förändrats.
Utlånen på svenska bibliotek har också minskat. 2017 lånades i riket 7,0 medier per invånare. I
Hällefors lånades 7,7 medier per invånare.
Varje besökare i Grythyttans bibliotek lånar 2,3 böcker medan besökaren i Hällefors lånar 0,8
böcker. Vi ser alltså att besökaren i Hällefors bibliotek gör annat än att ”bara” låna böcker, t.ex.
läser tidningar och tidskrifter, studerar eller träffar varandra.

18

Kommun- och landstingsdatabasen
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Utlån
Hällefors
40 000

Besök
Utlån/besök
Utlån
Hällefors i Hällefors Grythyttan
51 300
0,8
4 400

Besök
Utlån/besök
Grythyttan i Grythyttan
1 900
2,3

Statistik hämtad från verksamhetsrapport för Hällefors och Grythyttans bibliotek 2017.

För att upprätthålla basverksamheten med bestånd, nyförvärv och öppettider krävs mer personal
per invånare i de mindre kommunerna. Driftskostnaderna per invånare blir därmed mycket högre
än i befolkningsrika kommuner.
Måttet årsverken per 1000 invånare påverkas av om biblioteken är integrerade med skolbibliotek
eller inte. I kommuner där folkbibliotekets personal också sköter viss skolbiblioteksverksamhet
brukar det i genomsnitt vara minst 0,8 årsverken per 1 000 invånare. Hällefors hade 0,63 årsverken
per 1 000 invånare.
En jämförelse med de kommuner som övergripande är mest lika Hällefors utifrån strukturkostnad
för kommunen samt skattekraft och befolkningsstorlek:
Röda siffror = år 2016.
Kommunala
bibliotek samlat i
respektive
kommun, oavsett
2017 2016
Antal
Aktivitet, totalt
Öppet
Antal bibliotekstyp
Antal
Antal
Antal utlån bestånd Andel aktiva antal (Varav andel antal årsverken Total
fysiska
fysiska
till barn
barnböcker användare/ tillfällen för barn timmar i /1000 driftkostnad/ inv i
besök/inv utlån/inv /barninv
/ barn
inv
och unga)
veckan invånare kommunen
Hällefors/
Grythyttan
8 (10)
8 (10)
11 (12)
13 (14)
26% (27%) 133 (56%) 82 (50%) 43 (43) 0,6 (0,6)
601 (590)
Ljusnarsberg 6 (8)
3 (4)
6 (7)
8,8 (9)
25% (24%) 27 (33%) 80 (30%) 27 (27)
0,5 (0,5)
311 (296)
Ödeshög
9 (10)
6 (7)
11 (12)
8 (7)
25% (19%) 94 (44%) 86 (38%) 37 (37)
0,6 (0,6)
630 (661)
Flen*
8 (9)
4 (4)
9 (10)
8 (8)
18% (21%) 418 (89%) 358 (94%) 57 (57)
0,6 (0,6)
504 (511)
Osby
5 (6)
5 (6)
10 (12)
10 (10)
23% (24%) 323 (38%) 306 (66%) 36 (35)
0,5 (0,5)
496 (486)
6 (7)
Sävsjö
7 (7)
15 (15)
10 (10)
30% (26%) 58 (69%) 65 (55%) 44 (44) 0,3 (0,4)
329 (321)
30/1000 inv(60%)
Riket
6 (7)
6 (6)
13 (13)
26% (26%) 29/1000 inv (59%)
0,5 (0,5)
451 (446)
Statistik hämtad från KB (Obs att Flens siffror inkluderar flera relativt stora orters bibliotek; Bettna, Malmköping, Hälleforsnäs,
Sparreholm).

Statistik från Kolada
Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 inv.

2015
267

2016
272

2017
258

Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år

15.0

12.3

11.4

Fysiska besök vid kommunala bibliotek, antal/inv
Lån från kommunala bibliotek, antal/inv

9.1
6.3

10.4
10.0

7.5
7.7

Statistik för Hällefors från Kolada.

Enbart statistiken säger inte allt om verksamhetens kvalitet. Det finns i stort sett inga rättvisande
utvärderingsmetoder för bibliotek. Utöver att låna ut medier, hjälpa till med informationssökning,
fungera som mötesplats ska också biblioteket bistå personer med läshinder och stimulera till
läsning på olika sätt, verksamheter vars effekter är svåra att mäta och som inte direkt genererar
högre utlåningssiffror eller högre besöksstatistik.
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Av de bibliotek som tagits med i statistiken är det endast Sävsjö kommun som har börjat med
meröppet, de har öppet 195 timmar i veckan. I Sverige finns 87 folkbibliotek som har börjat med
meröppet.

Möjlig samordning med andra kommunala verksamheter
Biblioteket kan samordnas med andra verksamheter om det förenklar för människor, men om så
sker måste gränsdragningen för de olika verksamheterna tydligt framgå.
Några svenska exempel på samordning:

Kulturhus med bibliotek
Flera städer i Sverige som byggt nya bibliotek under senare tid har valt att som helhetskoncept
skapa ett kulturhus som inrymmer ett bibliotek. Andra verksamheter utöver bibliotek kan vara
bildarkiv, konsthall och naturmuseum som i Rättvik. I Alingsås bjuder kulturhuset på konst,
cafékvällar, utställningar, skapande och böcker. I Moras kulturhus ligger bibliotek, bygdearkiv,
utställningshall och en shop. I Frölundas kulturhus finns bibliotek, simhall och dessutom sporthallar,
konferensrum, salar till uthyrning, kulturskola och ett hälsotek. I Åmåls kulturhus finns biblioteket
tillsammans med konsthall och kommunarkiv. I Kronan Kulturhus i Trollhättan finns bibliotek,
grundskola och medborgarservice.

Allaktivitetshus med bibliotek
Allaktivitetshuset Koordinaten ligger i Oxelösund. Här finns bibliotek, kommuncentrum,
turistinformation, K-ung, seniorcafé, galleri och konsumentvägledning. I Östbergas nya
allaktivitetshus hittar vi bibliotek, fritidsgård, öppna förskolan, fältassistenterna, andra kommunala
verksamheter och lokaler för föreningar.

Turistinformation och bibliotek
Karlstads turistbyrå ligger i Kontaktcenter som finns i Bibliotekshuset
I Hörby har bibliotekets roll som informationscentrum förstärkts ytterligare tack vare att turistbyrån
delar lokal med biblioteket.
I Herrljunga kulturhus finns bibliotek, hörsal/konsthall samt turistinformation.
Visitare.com är Åres digitala turistbyrå - men det är turistbyrån i stationshuset i Åre by som har
öppet alla dagar i veckan året om i samma lokaler som biblioteket. Turistinformationen i
Avesta ligger tillsammans med Avesta kommuns servicecenter i Avesta bibliotek.
Under kulturhusets tak i Bromölla finns bibliotek, turistbyrå, konsumentvägledning,
samhällsvägledning samt andra typer av vägledningar.

Medborgarkontor och biblioteket
Syftet med att förlägga medborgarkontoret
till biblioteket är att förenkla medborgarnas
kontakt med kommunen. På många håll delar
biblioteket och medborgarkontoret dessutom
samma informationsdisk. I Råneå har så skett
i över 20 år. Medborgarkontoret i bl.a.
Hässelby villastad, Arboga, Ragunda och
Stallarholmen finns i biblioteket.

Staffanstorps bibliotek
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Biblioteket ett samhällets vardagsrum
Biblioteken har utvecklats från slutna boktempel till öppna vardagsrum med plats för färre böcker
men fler möten.
Garaget i en stadsdel i Malmö är ett extra vardagsrum, en öppen mötesplats för alla åldrar och ett
stadsområdesbibliotek. Där finns en kreativ verkstad, en scen för arrangemang, ett ekologiskt café,
språkcafé, läxhjälp, föreläsningar, juridisk vägledning, musik, dans, film och möjlighet att låna
verktyg.
Bjuvs bibliotek kallar sig också för samhällets vardagsrum här kan många besökare vara hela
dagarna, prata, dricka kaffe och sitta vid datorn utan att någonsin låna en enda bok.
Bibliotek Uppsala kallar sig för ”ett extra vardagsrum”. Biblioteket är en plats där alla är välkomna,
där man själv väljer om man vill läsa, låna, lyssna på en författare eller bara sitta ned en stund. En
kravlös plats där man bara får vara.

Folkets Hus och bibliotek
Stadsbiblioteket i Trollhättan finns i Folkets Hus mitt i centrum. Hallunda bibliotek ligger i Hallunda
Folkets hus, där är biblioteket inriktat på mångspråk och har även en arena för det ”fria ordet”.
Nynäshamn, Bräcke, Surahammar, Kosta och Deije är några av många orter som har sina bibliotek i
samma lokaler som Folkets Hus.

Kombinerade folk- och skolbibliotek
Det finns gott om kombinerade skol- och folkbibliotek i Sverige. Här delar biblioteken på lokalerna,
och i viss mån på bokbeståndet och tidningar, tidskrifter och databaser.
Den bästa lösningen om skolbiblioteket ska dela lokal med folkbiblioteket är att betrakta det som
en samordning och inte som en integration.

6

SKOLBIBLIOTEK

Skolbibliotekens verksamhet och innehåll styrs av skollagen och bibliotekslagen. I lagtexterna står
det att eleverna i grundskolan, gymnasieskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan, ska ha
tillgång till skolbibliotek. Från den första juli 2018 gäller nya läroplaner för grund- och
gymnasieskolan. Där är rektorernas ansvar för skolbibliotekens verksamhet förtydligat. I
läroplanerna står det att ”skolbibliotekets verksamhet ska användas som en del i undervisningen för
att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens”.
Skolinspektionen hänvisar till lagens förarbeten (Prop. 2009/10:165 s. 284) där skolbibliotek
beskrivs som ”en gemensam och ordnad resurs som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och
som ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja eleverna”.
För att ett skolbibliotek ska godkännas av skolinspektionen, som är tillsynsmyndighet för skolor och
skolbibliotek, måste de uppfylla tre krav:
1. Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt
avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av
elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna.
2. Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra
medier.
3. Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till
läsning.
213 av 290 kommuner har nu skolbibliotek med bemanning på minst 20 timmar i veckan.
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Eftersom skolbiblioteket är en del av skolan ska verksamheten utformas så att den strävar mot
samma mål som övrig pedagogisk verksamhet.
Men biblioteket är i framtiden inte bara ett rum, det digitala skolbiblioteket har samma vikt som
det fysiska. Det digitala skolbiblioteket har möjlighet att kunna hantera ett bredare utbud av
resurser. Här samlas alla resurser på ett ställe oavsett om det handlar om texter och böcker eller
resurser för matematik eller geografi. Det digitala skolbiblioteket måste utvecklas tillsammans med
andra kommuner eller nationellt.
I små skolor är fördelarna med ett digitalt bibliotek uppenbara. Eftersom små skolor knappast kan
ha tillgång till fysiska rum med många böcker skulle ett digitalt bibliotek vara en stor förbättring
som i kombination med uppkopplade bibliotekarier via chatt, forum och webbmöten skulle kunna
utgöra en klar förbättring till dagsläget. För att kunna upprätthålla kvalitet i mindre skolor är det
nödvändigt med regionala samarbeten (Det obegränsade rummet, 2012)
Det pågår ett arbete med att ta fram en nationell biblioteksstrategi som också kommer att omfatta
åtgärder för skolbiblioteken.

Samordning eller samlokalisering.
Alla bibliotek måste ha en biblioteksplan. Det är ett bra verktyg för utveckling och kvalitetssäkring
för verksamheten. I de fall skolbibliotek och folkbibliotek inte är två fullständigt separerade
verksamheter ska relationen dem emellan beskrivas tydligt i biblioteksplanen. För att undvika
oklarheter kring verksamhetens upplägg och innehåll bör alla samarbeten formaliseras (Lucassi
2014). Skolbiblioteken ska definieras som ett stöd för skolan medan folkbiblioteken står friare som
institution och har ett bredare, öppnare och mer komplext uppdrag. Hur hanterar man de dubbla
uppdragen? Hur förhåller man sig till att ha en dubbel identitet och hur hanterar man
kommunikationen utåt?
Folkbiblioteket och skolbiblioteken har som gemensamt ansvar att främja barns läslust och
informationsinhämtning och ska samverka för att uppnå synergieffekter och fortbildning.
Folkbiblioteket är en kompletterande verksamhet till skolbibliotekens läsfrämjande arbete
gentemot skolans elever.
En väl fungerande samverkan mellan olika typer av bibliotek och bibliotekshuvudmän förutsätter en
samsyn om bibliotekens olika roller och uppdrag. Biblioteken ska komplettera varandra. Den ena
bibliotekstypens verksamhet kan inte underordnas den andra. De lokala huvudmännen bör därför
skriva avtal där det framgår hur uppdragen ser ut och hur resurser fördelas. Rektors ansvar för
skolbiblioteksverksamheten ska framgå. För att ett folkbibliotek ska kunna fungera som
skolbibliotek behöver kompetensen, urvalet och samarbetet med skolan tydligt beskrivas. Frågor
som behöver lösas är tillhörigheten för bibliotekarien, tillgången till folkbibliotekets resurser och
hur det påverkar allmänhetens tillträde och hur samverkan med skolan ska se ut.
En skola kan med andra ord inte nöja sig med ett par nedslag på folkbiblioteket per år utan måste
planera för en verksamhet som fortlöpande är just en del av del av det pedagogiska arbetet.
Det finns olika modeller för att lösa de ekonomiska åtagandena. Det viktigaste är att åskådliggöra
att tjänster och utbud kopplade till skolans verksamhet kostar pengar och att detta formaliseras.
Lucassi (2014) ger följande förslag:
1. Medel förs från skolan till folkbiblioteket. Detta kan ske på en mängd olika sätt och nivåer.
– En grundavgift (för noggrant specificerade tjänster/utbud) per elev och termin tas ut.
– En avgift per (tilläggs-) tjänst tas ut.
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2. Kostnaden läggs på folkbiblioteket. Kostnader kopplade till skolbiblioteksverksamheten måste i
dessa fall specificeras och tillföras befintlig budget.
– Folkbiblioteket tillhandahåller personal med särskilt skolbiblioteksansvar som arbetar med
de lokala skolorna, antingen på plats i de egna lokalerna eller utlokaliserat på skolorna.
3. Kostnaden läggs centralt. Ett upplägg som oftast används då det finns en kommunal organisation
som inte gjort en tydlig separering av arbetet mellan kultur/fritid och utbildning.
– En skolbibliotekscentral med medier och personal upprättas

6.1 Skolbibliotek i Hällefors/Grythyttan
Krav enligt avtal: Biblioteksplanen slår fast att biblioteken i Hällefors och Grythyttan är integrerade
folk- och skolbibliotek och att samarbete ska ske mellan förskola, skola och BVC 19
Leverantören ska enligt avtalet se till att skolbiblioteksverksamheten utvecklas på ett sådant sätt att
de krav som författningen ställer på ett skolbibliotek uppfylls. Leverantören ska också samverka
regelbundet med skolan och skolans rektor kring verksamhet gällande pedagogik och medieutbud.
Tillsammans ska de ta fram ett handlingsprogram och utarbeta en plan för
skolbiblioteksverksamheten och läslustarbetet i förskolan
Dessutom ska leverantören vara aktiv i biblioteksrådet.
Enligt verksamhetsplanen ska alla klasser från förskolan till gymnasiet bjudas in till biblioteket.
Skolinspektionen skriver i sin rapport Skolbiblioteket som pedagogisk resurs 2018 att det är särskilt
viktigt att det finns tillgång till skolbibliotekarie, att samverkan sker mellan skolbibliotekarie och
lärare, samt att skolbiblioteket har legitimitet i skolan och stöd från skolledningen.
Enligt lagens förarbeten (Prop. 2009/10:165 s. 284) kan en liten skola på landsbygden ha behov av
andra lösningar än en stor skola i en stor stad. Därför måste anordnandet av skolbibliotek kunna se
olika ut utifrån varje skolas eller elevers olika behov och förutsättningar. Regeringen föreslår
således att eleverna ska ha tillgång till skolbibliotek men att organiseringen av
skolbiblioteksverksamheten ska vara flexibel.
Nuläge: Ansvaret för skolbiblioteket delas mellan de två bibliotekarierna på så vis att en har hand
om Pihlskolan och förskolan, den andra bibliotekarien ansvarar för Klockarhagsskolan. Samtliga
skolor och stadier har handlingsplaner som utvärderas varje år efter vårterminen.
Skolbibliotekarierna erbjuder sina tjänster till skolan för besök i klasser och bokprat för både elever
och pedagoger, men skolorna använder inte biblioteket i särskilt stor utsträckning. Det finns en vilja
från biblioteket att förstärka kontakten med skolan men responsen är dålig. På Pihlskolan är det
främst lärare på Grundvux och lärare i svenska har bäst samarbete med biblioteket. De har bokat in
biblioteksvisning och bokprat och uppmanat eleverna att låna romaner och facklitteratur på
biblioteket.
Klockarhagsskolan skriver i sitt kvalitetsarbete att de har färdigställt en biblioteksplan under 2017
och att det i denna finns en tydligare arbetsgång mellan skola och bibliotek. Skolbibliotekarierna har
deltagit på APT och informerat om tjänster som kan erbjudas skolan. De har också varit behjälpliga i
att söka bidrag inom projektet ”Skapande skola”. Klockarhagsskolan har i sin nya byggnad ett ljust
halvcirkelformat rum i anslutning till skolans café. Rummet var från början projekterat för att bli
skolans bibliotek och personalen på skolan skulle gärna se att det hade blivit så.
Skolbiblioteket är något som ligger utanför skolans ordinarie verksamhet och skolbibliotekariernas
roll i skolan är marginell, de blir sällan kallade till möten eller tillfrågade om att delta i diskussioner
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eller utbildningar. I biblioteket i Hällefors finns ingenting som indikerar att det är ett skolbibliotek
och framförallt finns där väldigt få elever. Läroböcker och några gruppuppsättningar skönlitteratur
finns i en skoldepå kallad ”Ugglan”.
Eleverna saknar reellt inflytande över skolbiblioteket och dess verksamhet.
Det är tveksamt om folkbiblioteket i Hällefors kan sägas ligga på rimligt avstånd från skolorna dels
med tanke på avståndet och dels med tanke på den relativt hårt trafikerade gata som skolbarnen
måste korsa för att komma till biblioteket.
I Grythyttan finns inget skolbibliotek. Där är avståndet till folkbiblioteket för långt för att det ska
kunna utnyttjas som skolbibliotek men folkbiblioteket bemannas varannan onsdag av en
bibliotekarie. Skolan ges då tillfälle att besöka biblioteket för bokprat, biblioteksundervisning eller
annat som efterfrågas (Handlingsplan för skolbiblioteksverksamheten i Hällefors kommun 2017 –
2018).

Lärarnas synpunkter
Lärare från samtliga skolor har kunnat diskutera och svara på frågor som jag ställt (bilaga 1). Svaren
visar att vissa lärare tar initiativ till samarbete med biblioteket och de flesta önskar ett större
samarbete. Jag vill tacka alla som engagerat sig i mina frågor. Här följer en kort sammanfattning av
svaren:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Eleverna använder inte biblioteket i sitt sökande, och de har inte förstått att sökprocessen
kan påverka sökresultatet.
Bibliotekarien deltar inte i skolans projekt och upplevs inte av lärarna som en integrerad del
av lärandeprocessen.
Idag får inte alla elever kunskap om hur en databassökning görs på bästa sätt.
Det skulle vara en fördel att ha närmare kontakt med bibliotekarien så att eleverna skulle få
bättre hjälp och bibliotekarien skulle kunna ha små återkommande kurser i
informationssökning och källkritik.
Lärarna vill gärna ha hjälp av bibliotekarien med informationssökning, särskilt vid
gymnasiearbetet och vid start av olika moment.
En lokal ”verkstad” eller ”studiehörna” på skolan skulle kunna vara ett naturligt ställe för en
bibliotekarie.
Spontanbesöken skulle öka om biblioteket låg närmare skolan.
Avståndet till biblioteket påverkar inte lika mycket som öppettiderna när det gäller
biblioteksverksamhet kopplat till lektioner.
De flesta eleverna besöker biblioteket ett par gånger per år .
Eleverna arbetar på Pihlskolan och inte så ofta på biblioteket.
Lärarna önskar temaboklådor och bokprat om nya böcker.

En lärare uttrycker sig så här: ”Drömmen skulle vara att ha ett bibliotek eller en filial i skolans
byggnad. Jag tror att man skulle använda det på ett mycket bättre sätt”.
Framtida förändringsbehov: Utbildningsförvaltningen och rektorer i Hällefors måste ta ansvar för
att det inrättats ändamålsenliga bibliotek för eleverna. Skolan ska ta ekonomiskt ansvar för
skolbiblioteksverksamheten. Ett avtal bör upprättats som reglerar samarbetet mellan bibliotek och
skola. Handlingsplanerna ska innehålla antal biblioteksbesök, bokprat, informationssökning,
skrivarverkstäder och författarbesök per termin och klass. En årlig uppföljning ska göras.
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För att säkra tillgången till skolbibliotek och säkerställa att skollagen följs bör skolbiblioteken i
kommunen få nya riktlinjer.
Lärare och skolbibliotekarie bör få gemensam kompetensutveckling, till exempel genom att delta i
Läslyftet20. Samarbetet mellan lärare och skolbibliotekspersonal ska stärkas genom att tid för
gemensam planering avsätts. Skolbiblioteket ska vara en naturlig samarbetspartner i samtliga
ämnen.
I skolbibliotekets lokaler bör också skolans IT-pedagog finnas samt personer som talar de hos
barnen vanligast förekommande språken.
Skolbiblioteket ska vara en lugn och fredad plats i skolan, en plats där elever har tillgång till vuxna
och får möjlighet till samtal på ett annat sätt än med pedagoger i klassrummet eller korridorer. Här
bör finnas möjlighet till läxhjälp.
Skolbiblioteket ska ha gott om datorer och studieplatser för eleverna.
I samarbete med folkbiblioteket kan utställningar av elevarbeten, författarbesök,
teaterföreställningar m.m. ordnas.
Skolbiblioteken ska vara öppna och bemannade.
Bibliotekspersonal kallas till relevanta möten i skolorna vid t.ex. initierande av nya projekt.
Bibliotekarien som kan ha en kombinerad tjänst på skolan/biblioteket, ska undervisa i källkritik och
informationssökning och räknas som en del av skolpersonalen även om tjänsten är placerad under
kultur- och fritidsförvaltningen.
Skolbiblioteket ska vara synligt i skolans kvalitetsarbete.
Skolbarnen i Grythyttan måste under skoltid själva kunna besöka biblioteket men avståndet till
folkbiblioteket är för långt för spontana besök. En utredning bör göras i syfte att förbättra
skolbiblioteksverksamheten i Grythyttan. Möjlighet till bokbussbesök och digital biblioteksservice
ska beaktas.
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BIBLIOTEKETS PLACERING I SAMHÄLLET IDAG OCH FRAMTIDA FÖRÄNDRINGSBEHOV

Biblioteket är ett av de få platserna i samhället där människor med olika bakgrund och i olika åldrar
kan mötas spontant utan att känna varandra. Övergången till fysiska rum för människor snarare än
förvaringslokaler för medier är generell. Utöver att vara viktiga kulturarenor är de också
mötesplatser och kan spela en roll för ökad social hållbarhet och livslångt lärande.
Biblioteken idag definieras ofta som kulturinstitutioner där folkbildning blandas med teater- och
dansföreställningar, konstutställningar, konserter med mera (Hansson 2005).
Bästa läget för ett bibliotek är i allmänhet i centrum, där människor rör sig för att handla.
Biblioteket ska vara lättillgängligt.

7.1 Bibliotekens nuvarande läge
Biblioteket i Hällefors ligger i Centrumhuset längst in i Gallerian. Här finns också
bokhandel/pappershandel/leksaksaffär och turistinformation. Det nuvarande läget är ur
kundperspektiv idealiskt, nära systembolaget och apoteket. Men läget längst in i en ganska mörk
och tråkig galleria gör att biblioteket också blir osynligt. Biblioteket stänger 18.00 när gallerian
stänger. Centrumhuset är privatägt och kommunen betalar hyra för lokalerna.
20

Kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare i grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola,
gymnasieskola, gymnasiesärskola, lärare och förskollärare i förskoleklass samt skolbibliotekarier
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Grythyttans bibliotek däremot ligger centralt och synligt mitt i samhället. Det är också ett fint inslag
i den väl bevarade miljö. Biblioteket besöks idag av många äldre som bor i kommundelen och är
samlingsplats för föreningar som får låna lokalen även efter stängning. Med ett alternativt
öppethållande ”meröppet” dvs öppna obemannade lokaler kommer personal att kunna frigöras för
andra uppgifter.

7.2 Möjliga placeringar
Framtiden är oviss och det är osäkert om antalet böcker i biblioteket kommer att öka eller minska,
men dagens nivå dvs. de 500 m2 som biblioteket har idag är ett minimum. Dessutom behöver
biblioteket utöka sina lokaler med ytor för tyst läsning, större barnavdelning, grupprum, sagorum,
scen, café mm.
Biblioteket ska ligga mitt i samhället så nära centrum som möjligt och vara synligt.
Om biblioteket ska flytta finns det enligt min mening ett antal platser i Hällefors att fundera över.
Här kommer några förslag utan att hänsyn tagits till kostnad för ombyggnad och renovering.

Nya kommunhuset – Medborgarhus med bibliotek
Här skulle efter viss ombyggnad biblioteket kunna få tillräckligt med yta eftersom takhöjden tillåter
att ett nytt etage byggs. Här finns redan grupprum, sammanträdesrum och tekniska lösningar för
datorer m.m. En stor fördel är närheten till kommunens tjänstemän.
Många har påpekat att det är för långt till det nya kommunhuset, men med rätt innehåll kommer
husets attraktionskraft att få de extra 300 metrarna att kännas kortare. Däremot är avståndet för
långt för skolorna för att det skulle kunna fungera som ett skolbibliotek. Blir det nya kommunhuset
bibliotekets nya plats måste skolbibliotek skapas närmare skolorna.

Gamla kommunhuset – Mötesplats med konsthall, café, medborgarservice,
turistinformation och bibliotek
Mitt i centrum finns stora ytor med plats för både turistinformation, medborgarservice, scen,
konsthall och café. Närheten till skolorna gör det också lätt att samlokalisera med ett skolbibliotek.

Folkets Hus – Kulturhus/Föreningshus med bibliotek
Utan att inkräkta på föreningen Folkets Hus verksamhet, vill jag lyfta tanken: Här finns ett rejält hus
med stora ytor som ligger centralt och nära skolorna. Här finns redan en stor aula/biosalong,
kulturskola, och stora öppna ytor. Skulle det vara möjligt att förnya huset och lyfta in fler
verksamheter, som exempelvis bibliotek och café, utan att för den skull urholka den verksamhet
som finns där idag?

Godtemplargården – Föreningshus med bibliotek
Ett ”Möjligheternas Hus” mitt i centrum med plats för skolbibliotek, föreningslokaler,
studieförbundsverksamhet m.m.
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BIBLIOTEKS ORGANISATORISKA FORM

Majoriteten av svenska bibliotek drivs kommunalt. De bibliotek som drivs i annorlunda form är
mestadels små filialer som har varit nedläggningshotade och som räddats av föreningar eller
entusiastisk personal.
Rena entreprenader finns också, exempelvis i Nacka som från 2019 inte kommer att ha ett enda
kommunalt drivet folkbibliotek. Här kommer Axiell Services AB att ta över driften av tre kommunala
folkbibliotek och sedan 2013 drivs resterande folkbibliotek i Nacka av Dieselverkstadens bibliotek.
I Hällefors driver Hällefors Bokhandel AB biblioteken i Hällefors och Grythyttan sedan början av 90talet.
Av de 221 kommuner som besvarat Biblioteksbladets enkät 2017 om det fanns intresse för att lägga
ut biblioteken på entreprenad svarade 18 kommuner ”kanske” på frågan om huruvida någon del av
folkbibliotekets verksamhet kommer att vara utlagd på en extern aktör inom tre år. Nacka, Pajala
och Täby svarade ja (Eriksson 2017).
Om bibliotek ska läggas ut på entreprenad är en god upphandling A och O, där man inte bara ser till
exempelvis vem som utlovar att sköta biblioteksverksamheten med lägst omkostnader utan också
tar folkbibliotekets värdegrund och verksamhetens kulturpolitiska mål i beaktande.
Lindberg (2009) skriver i en introduktion till Kulturrådets rapport ”Om bibliotek på entreprenad” att
forskning inte har visat några fördelar med entreprenadform som inte skulle ha kunnat
åstadkommits i egen regi.
Oavsett driftsform ansvarar kommunen för målformuleringar, uppföljning och kontroll.

9
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Enligt avtal: I ett första PM för beslut om entreprenadavtal beskrivs de översiktliga kraven på
verksamheten. Ett uttalat krav på verksamheten är att den ska vara billigare i entreprenadform och
att entreprenören vid inköp av media ska välja den inköpskanal som ger Hällefors bäst utbyte. En
överföring till entreprenadform ska innebära bland annat
a) flexibel personal
b) förutsättningslös disposition
c) ökat öppethållande
d) okonventionella lösningar
e) ökade intäkter.
Nuläge: Under mina samtal med biblioteksanvändare, personal och kommunala tjänstemän har det
inte framkommit några klagomål på biblioteken och det verkar finnas ett stort förtroende för
bibliotekens verksamhet.
Enligt min mening kan det dock sägas råda en oflexibilitet i verksamheten.
Långsiktiga satsningar, som kräver flera års planering och genomförande tenderar att inte bli av
eftersom osäkerhet finns att verksamheten byter organisation efter några år. Ett sådant exempel är
införandet av RFID-teknik på biblioteket.
Framtida förändringsbehov: Det är svårt att bedöma om verksamheten blir bättre eller sämre om
biblioteken skulle återgå till kommunal regi. Båda alternativen måste innebära en ökad politisk
styrning. Kommunen ska ange vad det är som ska mätas och hur, vilka nyckeltal som ska gälla och
hur utvärderingen av bibliotekets kvalitet ska gå till.
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Det är också omöjligt att säga att verksamheten blir billigare i kommunal regi.
Vid fortsatt drift på entreprenad bör samarbetet mellan personalen inom de olika verksamheterna,
turism, bokhandel och bibliotek bör utvecklas. En öppen dialog mellan bibliotekspersonalen och
kultur- och fritidschefen bör eftersträvas. Medarbetarna bör få större insyn i budgeten och
biblioteket ska ha en bibliotekschef.
Oavsett driftsform måste ett nytt biblioteksråd tillsättas (se 5.1.2 Biblioteksråd). Ska biblioteket
fortsättningsvis drivas av en entreprenör måste avtal skrivas med stor noggrannhet och
kommunens uppföljning bli bättre.

10 FRAMTIDENS BIBLIOTEK SLUTDISKUSSION KRING MÖJLIGA LÖSNINGAR
Styrning och uppföljning
•

Kommunens styrning och uppföljning av biblioteken måste stärkas och ett nytt biblioteksråd
där representanter från skolan, biblioteken, bildningsförvaltningen, kultur- och
fritidsförvaltningen och politiken är representerade bör bildas.

Regi
•
•
•

Om kommunens styrning och uppföljning förbättras finns det inga säkra tecken på eller
bevis för att biblioteksverksamheten skulle bli varken bättre eller sämre i kommunal regi.
Biblioteket måste ha en bibliotekschef och närheten till förvaltningschefen bör stärkas.
Driver kommunen verksamheten i egen regi blir det lättare att styra och leda verksamheten
med större flexibilitet.

Skolbibliotek
•
•

Hällefors kommun måste satsa på skolbiblioteken. Kommunen, utbildningsförvaltningen och
rektorer måste se till att skolorna i kommunen får lagstadgade skolbibliotek som fungerar i
enlighet med skollagen och Skolinspektionen.
Om skolbiblioteken fortsättningsvis ska vara integrerade med folkbiblioteket måste avtal
skrivas som tydligt reglerar tjänster, budget och verksamhetens innehåll.

Lokaler
•

•

För att synliggöra biblioteket i Hällefors och göra det mer tillgängligt och för att sänka
lokalkostnaden bör biblioteket flyttas. Det finns idag, som jag ser det, fyra alternativa platser
för ett eventuellt nytt bibliotek, nya kommunhuset, gamla kommunhuset,
Godtemplargården och Folkets hus.
Förutom plats för tryckta böcker, talböcker, ljudböcker, tidningar och tidskrifter m.m. bör
lokalen bl.a. inrymma en scen och ett café, plats för möten, kreativitet, studier och
diskussioner för alla åldrar.

Samverkan
•

I samband med flytt utreds möjligheten till samverkan med andra kommunala verksamheter
såsom medborgarkontor, turistinformation, kulturskola, fritidsgård m.m.
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Tillgänglighet och Delaktighet
•
•
•
•

Biblioteken bör införa RFID och ”meröppet”.
Biblioteken bör ge service till personer som själva inte kan komma till biblioteket
genom ”Boken kommer”.
Kommunen bör utreda möjligheten att dela bokbuss med närliggande kommuner.
Kommunen bör genomföra regelbundna medborgarundersökningar för att hitta
förbättringsåtgärder.

Att överbrygga den digitala klyftan
•
•

Det digitala biblioteket bör förbättras genom talsyntes, instruktionsfilmer och samarbete
med ”Bergslagsbibblan”.
För att stärka kommuninvånares möjligheter att öka sin digitala kompetens bör det öppnas
en digital verkstad i biblioteket.

Mediebestånd
•

En översyn behöver göras angående medieanskaffningen. Biblioteket ska köpa sina böcker
på det ekonomiskt fördelaktigaste sättet. Kommunen ska ha full insyn i medieurval och
kostnad för inköpen.

Aktiviteter
•
•

Aktiviteter, såsom författarbesök, föreläsningar, bokprat, poesi- och musikkvällar m.m. bör
bli fler och planeras långsiktigt med en tydlig budget.
Biblioteken bör utöka samarbetet med studieförbund, föreningar, universitetet och det
lokala näringslivet.
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Bil:1
Angående skolbibliotek i Hällefors
12 maj 2018
Hej!
Jag har fått i uppdrag att göra en genomlysning av biblioteksverksamheten i Hällefors/Grythyttan, där det
ingår att bl.a. belysa skolbibliotekets verksamhet.
Jag är tacksam om ni vid tillfälle skulle kunna diskutera hur ni anser att ert skolbibliotek skulle se ut, fungera
och vara placerat i den bästa av världar.
Det är inte meningen att kritisera rådande situation utan att se framåt.
Skriv precis vad ni vill om skolbibliotek i allmänhet eller här i Hällefors/Grythyttan.
Här kommer några frågor att utgå ifrån:
Tar lärarna initiativ till samarbete med biblioteket både när det gäller barnens låneböcker och
informationssökning?
Använder eleverna biblioteket i sitt sökande, och i så fall på vilket sätt?
Kan eleverna hantera ett massivt informationsflöde. Har de förstått att processen påverkar resultatet?
Arbetar eleverna målmedvetet i biblioteket och tar ett personligt ansvar för sina studier?
Deltar bibliotekarien i projekt inte endast under arbetets gång utan redan på planeringsstadiet och även vid
uppföljningen, så att biblioteket blir en integrerad och naturlig del av hela lärandeprocessen?
Vilka fördelar eller nackdelar skulle det vara att ha bibliotekarien ansluten till arbetslaget?
Har avståndet till biblioteket någon betydelse? Vad är ett acceptabelt avstånd?
Resurser
Hur ofta besöker eleverna biblioteket?
Finns det möjlighet för en elev att under en lektion ”kila över” till biblioteket för att få svar på en
uppkommen fråga?
Hur ofta får eleverna träffa en bibliotekarie?
Finns det ett samlat bokbestånd för skolbiblioteket?
Hur många datorer har eleverna tillgång till i biblioteket?
Hur många tidskrifter prenumererar biblioteket på för skolans elever?
Ger biblioteksverksamheten kvalitet?
Får alla elever kunskap om hur en databassökning görs på bästa sätt?
Utvärderas elevers färdigheter i källkritik på något sätt?
Finns det samrådsgrupper på skolan med elever, lärare och bibliotekarier?
Planeras och utvärderas verksamheten gemensamt av lärare och bibliotekarier?
Hur används biblioteket? (Jag ska undersöka om det går att få fram data – men det kan vara intressant för er
att diskutera om en sådan statistik är användbar för att t.ex. jämföra årsvis)
Antal lån per elev och lärare.
Antal biblioteksbesökare
Referensförfrågningar
Datoranvändning
Är verksamheten kostnadseffektiv? (frågor som jag ska försöka få svar på)
Funktioner, tjänster, aktiviteter
Personalkostnad
Bibliotekskostnad i procent av skolbudgeten
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Mediekostnad i procent av bibliotekskostnaden

Från Skolverkets hemsida www.skolverket.se
”Enligt skollagen ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek. Bestämmelsen gäller såväl offentliga som fristående skolor…
Skolbiblioteket är inte bara böcker. Det är en pedagogisk resurs för undervisning och skolarbete. Samarbete
mellan lärare och skolbibliotekarier kan bidra till att elever får bättre förutsättningar att lära sig ...
– I en tid då elever möter propaganda och ”fake news” i sociala medier är skolbibliotekariernas kunskap om
källkritik och medier viktigare än någonsin. Skolbiblioteken kan också bidra till att öka elevernas läslust men
potentialen utnyttjas inte fullt ut idag …
– För att uppfylla läroplanernas krav behöver skolbiblioteken ses som en integrerad del av undervisningen.
Det är en verksamhet som behöver planeras och utvärderas för att på bästa sätt kunna bidra till alla elevers
lärande säger Anette Holmqvist, undervisningsråd på Skolverket”
Mer från skolverket finns här: https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.172928!/Skolbibliotek20150623.pdf
Jag vet att det är mycket att göra nu men ber om svar och andra tankar före sommarlovet.
Skicka svar till simbergk@gmail.com eller till er rektor (som jag tacksamt ber vidarebefordra till mig).
Tack för er hjälp
Kerstin Simberg
Mob 0723320799
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1. Uppdraget egen regi kontra entreprenad
Biblioteksverksamheten i Hällefors kommun drivs på entreprenad av
Hällefors Bokhandel AB. Avtalet tecknades efter upphandling under 2012,
och avser perioden 2012-01-01--2013-09-301.

Tecknandet av entreprenadavtalet föregicks av att bildningsnämnden gav i
uppdrag till bildningsförvaltningen att ta fram kvalitetsmässiga och
ekonomiska konsekvenser gällande entreprenad av biblioteksverksamhet
kontra egen regi, och att se till att biblioteksverksamheten fungerade
oförändrat under tiden arbetet pågick.2
Eftersom inget utredningsmaterial kring konsekvenser föreligger, får det nya
avtalet ses som ett led i att biblioteksverksamheten ska fungera oförändrat
under tiden, och att konsekvenser gällande entreprenad av
biblioteksverksamhet kontra egen regi ska tas fram.
Förvaltningen presenterar här sin bedömning av kvalitetsmässiga och
ekonomiska konsekvenser gällande entreprenad av biblioteksverksamheten
kontra egen regi, inför att nuvarande avtal upphör 2013-09-30.

2. Bibliotekets uppgifter
Det finns olika typer av bibliotek. Hällefors bibliotek, som avhandlas i
följande rapport, är ett folkbibliotek.
På kungliga bibliotekets hemsida beskrivs att
”Folkbiblioteken ska finnas för alla medborgare. Deras uppgift är att främja intresse för
läsning, litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt.
Folkbiblioteken ska verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla
medborgare. De ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning,
personer av utländsk härkomst och andra minoritetsgrupper.
Folkbiblioteken har också ett särskilt uppdrag att främja barn och ungdomars språkutveckling
och stimulera till läsning genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier
anpassade för deras behov. Folkbiblioteken har inte i grunden ett bevarande uppdrag, det kan
många gånger vara lika viktigt för dem att kunna erbjuda det senaste som har producerats.” 3

Biblioteksverksamheten regleras av bibliotekslagen.4 Det finns dessutom
delar av skollagen som är avsedda för bibliotek, och då främst vad
skolbibliotek beträffar. Varje kommun har att förhålla sig till verksamheten på
ett sådant sätt att måluppfyllelse nås. I Hällefors kommun har man valt att
använda bibliotekslagen och de egna verksamhetsmålen tillsammans i en
biblioteksplan.
2.1 Biblioteksplan för Hällefors Kommun 2012-13
Bildningsnämnden författade inför 2012 en kommunal biblioteksplan. Planen
stödjer sig på det egna måldokumentet ”Det livslånga lärandet”, den regionala
1

Entreprenadavtal (Dnr 87:11/880)
Bildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2011-08-31, § 157
3
www.kb.se Kungliga biblioteket
4
Ny Bibliotekslag Ds 2012:13
2
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biblioteksplanen, det regionala kulturpolitiska programmet ”Levande kultur i
en pulserande region”, skollagen och FN:s konvention om barnets rättigheter.5

Bildningsnämnden har som mål att:
-

Biblioteksverksamheten präglas av god tillgänglighet, ett brett utbud och
en demokratisk styrning i dialog med skola, brukare och närsamhälle.
Skolbiblioteket ska ingå i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att
stödja elevernas lärande.
Filialverksamheten ska utvecklas.
Konsthallens framtida organisation ska bli långsiktig och hållbar samt
utveckla biblioteken som offentliga utrymmen som främjar möten,
upplevelser och delaktighet.

För att uppnå målen har fem strategier identifierats i biblioteksplanen:
-

Med medborgaren i centrum.
Kommunbibliotekets arbete för det livslånga lärandet.
Bibliotekens utveckling som mötesplatser och arenor för
kulturupplevelser.
Utveckla infrastrukturer för samverkan.
Utveckla metoder för kommunbibliotekets arbete med lässtimulans.

I planen beskrivs vidare vilka handlingar som krävs för att kunna hantera de
fem strategierna. Handlingar som beskrivs är:
-

Med medborgarens behov i centrum
Lokalt utvecklingsarbete och biblioteksplanering
Kommunalt biblioteksråd
Barn och ungdom
Skolbibliotek
Folkbildning och medborgarnas bildningssträvan
Kompetensutveckling för bibliotekspersonalen
Kommunbiblioteket är en lärande organisation
Överbrygga den digitala klyftan
Transparens mellan biblioteken i regionen
Att planera bibliotekslokalerna för framtiden
Nya biblioteksmiljöer och verksamhetsformer
Tillgänglighet till kulturupplevelser främjar folkhälsan
Utvärdera och utveckla samverkansformer för biblioteken
Ett fritt medieflöde mellan biblioteken
Metodutveckling för lässtimulans
Utveckling av bibliotekets webtjänster
Skönlitteratur som konstform

Biblioteksplanen presenteras i sin helhet i bilaga.
Ett biblioteksråd har varit under uppstart under avtalsperioden, men det har
inte fungerat fullt ut.

5
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2.2 Skolbibliotek
Ett skolbibliotek har specifika uppgifter, som främst regleras i skollagen och i
bibliotekslagen. I skollagen står att elever i grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha
tillgång till skolbibliotek. Skolbiblioteken ska spela en viktig roll för att
stimulera elevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose
deras behov av material för utbildningen.6

Det finns i lagstiftningen ingen egentlig definition av skolbibliotek, men man
menar att man med ett skolbibliotek brukar avse en gemensam och ordnad
resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas
förfogande och som ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att
stödja elevernas lärande. Bibliotekslagen kompletterar här med att peka ut
funktionshindrade, invandrare och andra minoriteter, till vilka särskild
uppmärksamhet ska ges.
Bibliotekslagen säger också att skolbibliotek ska ägna särskild
uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker,
informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja
språkutveckling och stimulera till läsning.
Det finns ingen reglering i lagstiftning kring skolbibliotekets personal. Det
finns inte heller några krav på tillgång till skolbibliotekarie. Ansvaret för
tillgång till skolbibliotek vilar helt på huvudmannen för skolan, men även
rektor har ett ansvar. Rektor ska se till att skolan utformas så att eleverna får
tillgång till stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t ex
bibliotek, datorer och andra hjälpmedel.
Eftersom verksamhet i både skolor och bibliotek ser olika ut i landet, kan
tillgången till skolbibliotek anordnas på många olika sätt. Organisationen av
skolbiblioteksverksamheten ska vara flexibel, och skolinspektionen
konstaterar i några av sina tillsynsbeslut att det krävs ett organiserat samarbete
mellan skola och bibliotek för att kravet på tillgång ska anses vara uppfyllt.
Det räcker således inte att eleverna vid behov besöker t ex ett stadsbibliotek i
kommunen.

3. Bibliotekshistorik i kommunen
Hällefors bibliotek 1859-1976
1859-1882
Biblioteksverksamheten i Hällefors grundades 1859, när ett sockenbibliotek
inrättades inom församlingen. Nyttig och bildande läsning skulle finnas även
för mindre bemedlade, och initiativtagaren till biblioteket, vilken även var
pastor, skulle med hjälp av lämplig person uppsätta reglemente för utlåning
samt inköpa lämplig litteratur. Under de första åren avsatte kommunen 65 rdr
i årligt anslag till biblioteket. På grund av att intresset för biblioteket var litet invånarna hade helt enkelt inte tid och ork att läsa – och på grund av att
initiativtagaren flyttade från församlingen, minskade anslaget och upphörde
till slut helt.
6
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1883-1918
Från 1883 till 1917 anslog kommunen dock åter pengar till verksamheten.
Årligen utgick 50 kronor, och till detta tillkom statsbidrag på mellan 25 och
40 kronor per år, som började utbetalas från 1907. Bokinköpen handhölls av
en inköpsnämnd, tillsatt av kommunen.
Biblioteket var från början inrymt i prästgården, men flyttades så småningom
över till sockenstugan, för att när Östra skolan blev färdig 1905 inrymmas i
denna. Efter avflyttningen från prästgården sköttes utlåningen av en genom
kommunen utsett bibliotekarie.
1918-1929
År 1918 tillsattas en biblioteksstyrelse och kommunens anslag ökade. Under
1919-1922 avsattes 400 kronor till vilket kom lika mycket i statsbidrag. Från
Hellefors Bruks Aktiebolag lämnades också ett årligt bidrag på 350 kronor.
Bolaget ställde också sin hörsal till förfogande, och biblioteket flyttades dit.
Från och med 1923 lämnades årligen ett belopp motsvarande kostnaderna för
drift och lokaler i statsbidrag. Lokalerna hade nu kapprum, läsesal, bokrum,
ungdomsavdelning och ett arbetsrum för bibliotekarien. Hellefors Bruks
Aktiebolag fortsatte att ge anslag till tidskrifter och tidningar, uppgående till
närmare 500 kronor per år. Kommunens anslag ökade till 2 000 kronor per år.
1930-1957
1930 deponerades boksamlingarna tillhörande ABF och IOGT i på platsen.
Respektive förbund var ägare till sina samlingar, men hade reglementet för
biblioteket gemensamt. I och med detta utökades biblioteksstyrelsen till att
innefatta representanter från dessa föreningar. Styrelsen bestod sedan av 5
ledamöter. Samtidigt moderniserades lokalerna av kommunen.
Moderniseringen innebar bland annat att klassificeringssystem bland böckerna
infördes, samt att författar- och titelkatalog på kort lades upp.
1936 inrättades ett filialbibliotek i Sävenfors. Återigen var det Hellefors
Bruks Aktiebolag som upplät lokaler, denna gång på 20 år. I samband med
denna filials inrättande deponerades nya boksamlingar, varför styrelsen
utökades med ytterligare två ledamöter. Anslaget från kommunen ökade med
200 kronor per år.
Efter omformningen av biblioteket 1918 beskrivs att lånefrekvensen hela
tiden har ökat. 1940 var lånefrekvensen över 20 000 boklån per år, fördelat på
något över 1 000 låntagare. I dessa lån räknas också in de lån som skett ur
boklådor utsända till Hammarn, Sången, Silken och Pantzartorp.
Bokbeståndet i biblioteket, inräknat Filialen i Sävenfors, var 1944 ca 7 000
titlar, varav 900 i handbokssamlingen. Utbudet växte i snabb takt. De
deponerade samlingarna var ej inräknade. Lokalerna för
biblioteksverksamheten började vid denna tidpunkt vara i minsta laget.
1950 fick biblioteket 4 350 kronor i anslag, vilket också skulle räcka till
filialerna i Sikfors, Sävenfors och Silvergruvan.
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År 1951 hade biblioteket i hörsalen 1 272 vuxna låntagare under året. Det
fanns i biblioteket 7 864 skönlitterära verk, 1 445 fackböcker och 89 böcker
på främmande språk. 23 000 boklån registrerades under året.
7 000 invånare uppnåddes under 1958.
1957-1960
1957 flyttades biblioteket från hörsalen till källaren på Norrgården. SKF
betalde kostnaden för flytt, samt hyra under 3 år. Det var inte helt lyckat, då
lokalerna var dåliga och inte räckte till. Ungdomsavdelningen inrymdes därför
i Furåsskolan.
1960-1977
1960, nästan precis på hundraårsdagen, flyttade biblioteket från Norrgården
till nya lokaler i den nya Godtemplargårdens nedre botten. På botten fanns
också ett läsrum, medan det på våningen ovanför fanns en avdelning för
vuxna, med läsrum bokrum och ett specialrum. Specialrummet ska senare
innehålla mikrofilmer, talböcker och handlingar. Den sammanlagda ytan är
403 kvm, och då är ytor för magasinet i källarvåningen inräknat. Första året
verksamheten fanns i Godtemplargården fick de 60 000 kronor i anslag från
kommunen.
I början av 60-talet överlämnade nykterhetslogen i Sikfors sina boksamlingar
till biblioteket, på villkor att det fortsatt skulle gå att låna böcker i Sikfors.
Verksamheten under perioden kan beskrivas i siffror:
Årtal

Bokbestånd

Utlån

Per inv.

1965
1969
1971
1973
1975
1977

22 492
37 957
41 964
40 005
43 758
47 434

49 409
64 385
88 222
80 166
114 980
105 651

5,5
7,5
7,0
10,2
9,6

Uppsvinget i utlån 1975 kan förklaras av den bokbussverksamhet som
startades 1974, och som blev populär.
Grythyttans bibliotek (-1963)
Från början inrymdes troligen biblioteket i Grythyttan i skolan. Om det var ett
skolbibliotek i dagens bemärkelse eller inte, är ovisst, men det var möjligt för
allmänheten att låna böcker där.
1934 inrymdes troligen Grythyttans sockenbiblioteket i två rum i
kommunalhuset. 1951 uppläts västra flygeln vid f d doktorsgården (Rike
Nilssongården) till biblioteksverksamhet. Den rustades för ändamålet med
6 350 kronor. Anledningen till upprustningen och flytten var troligen att man
även i Grythyttans ABF överlät sin biblioteksverksamhet till folkbiblioteket.
1950 upphörde ABF helt med biblioteksverksamhet i Grythyttan.
En skolbiblioteksnämnd inrättades i Grythyttan 1953.
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1967 flyttade filialbiblioteket i Grythyttan in i kommunhuset, eftersom detta
blivit tillgängligt efter kommunsammanslagningen1963. Troligen övergick
Grythyttans bibliotek då till att vara ett filialbibliotek till Hällefors bibliotek.
Hjulsjö sockenbibliotek
Hjulsjö bibliotek fanns från start i kommunhuset. 1969 flyttades delar av
biblioteket från kommunhuset i Hjulsjö till Hällefors. Detta var förmodligen
en följd av kommunsammanslagningen 1963, då Grythyttans och Hjulsjö
kommuner upptogs i Hällefors utvidgade köping.
Delar av sockenbiblioteket fanns dock kvar i Hjulsjö, och det flyttades till
Bredsjögården, för att senare vara en tid på Hällefors Folkhögskola, innan det
slutligen hamnade på församlingshemmet, där delar av det möjligen finns
idag. Hjulsjö sockenbibliotek har annars 2003 överlämnats från Hällefors
bibliotek till Hällefors Hembygdsgård. Detta rör sig troligen om de delar som
redan tidigare förflyttats till biblioteket.
Eventuellt består delarna av biblioteket av ABF:s bibliotek, som liksom i
Hällefors deponerades vid sockenbiblioteket i Hjulsjö. Bland annat fanns ett
arbetarbibliotek i Sirsjöberg.
Hällefors Bibliotek 1977-2013
1977 invigdes nya Folkets Hus. I bottenvåningen på denna byggnad inrymdes
också biblioteket från och med 1978.
1985 fanns på biblioteket 63 000 volymer, 11 dagliga tidningar och 180
tidskrifter tillgängliga för allmänheten
Verksamhetsmåtten för perioden i siffror:
Årtal

Bokbestånd

Utlån

Per inv.

1979
1981
1983
1985

52 600
54 780
56 491
63 000

104 145
98 133
94 490
87 000

9,4
9,2
9,0
ca 9

Minskningen i utlån till 1985 förklaras av minskande befolkningsunderlag,
men även påtalade problem med entrén till biblioteket påverkar.
Biblioteket sorterade 1986 under Kulturnämnden. I en av Kulturnämndens
målsättningar kan man läsa att nämndens arbete syftar till
”att genom biblioteken ge tillfällen till information, studier, kunskap och förströelse genom
att ge ett allsidigt och rikhaltigt urval av olika medier av god kvalitet och ge
kommuninnevånarna ett alternativ till den kommersiella skräplitteraturen. Att utforma
verksamheten så att den kan nå alla kommuninnevånarna.”

1986 fanns i bibliotekets verksamhet eller i dess lokaler sagostunder,
telefonservice för synskadade, konsumentrådgivning, lekotek, mikrofilmer,
utställningar och bokjakt. Arbetsplatsutlåning av böcker förekommer på Stora
skog och på Grythyttans industrier. Den sociala servicen har utlåning vid
Norrgården, Sörgården, Hällefors sjukhem Rockesholms konvalecenthem,
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Hällefors dagcenter och servicehuset Björkhaga. Bokbussverksamheten som
startades 1974 delas med Nora och Lindesberg.
1988 öppnade en kommunal bokhandel i facksalen på biblioteket.
1989-2001
Under 1990-91 börjar diskussioner kring att lägga ut biblioteksverksamheten
på entreprenad föras. Inför budgetåret 1993 är upphandlingen genomförd och
biblioteket finns på entreprenad hos Hällefors Bokhandel AB, som också
driver turistbyrå och bokhandel. Mera information om entreprenaden och
villkoren för denna finns i kommande avsnitt.
År 2000 redovisas att personalstyrkan vid Hällefors bokhandel AB uppgår till
8 personer, en föreståndare på 75 % (stationerad mestadels i Grythyttan), två
ägare (100 % vardera i bokhandel och turistbyrå), en ungdomsbibliotekarie på
100 % samt fyra tjänster på 50 %.
2001-2011
Verksamhetsmått ur rikets statistik för 2001 visar följande resultat:

Utlåning/böcker
Utlåning/AV
Total utlåning
Boklån per inv.
Totala lån per inv.
Mediebestånd totalt
Mediebestånd tot per inv
Driftskost per inv
Antal aktiva låntagare

Hällefors

Länet

94 980
3 926
98 906
12,1
12,6
52 363
6,6
343
2 711

2 162 491
342 413
2 504 904
7,9
9,2
1 598 237
5,9
346

Sommaren 2003 flyttas biblioteket från sina lokaler i Folkets hus till
Centrumhuset.
Som en jämförelse efter flytten från Folkets Hus, var motsvarande mått 2005
dessa:
Utlåning/böcker
Utlåning/AV
Total utlåning
Boklån per inv.
Totala lån per inv.
Mediebestånd totalt
Mediebestånd tot per inv
Driftskost per inv
Antal aktiva låntagare
Antal besök

63 000
3 000
67 000
8,3
8,8
62 000
8,1
3 000 tkr
3 000
67 000

Befolkning uppgick till 7 627.

1 958 000
303 000
2 261 000

1 487 000
92 000 tkr
75 000
1 886 000
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Ur verksamhetsrapporterna kan man läsa att antalet utlån totalt fördelat sig
enligt nedan för åren 2007-2012:
2008
2009
2010
2011

58 704 lån= 7,9 lån per inv.
55 618 lån= 7,5 lån per inv.
54 034 lån= 7,5 lån per inv.
57 624 lån= 8,0 lån per inv.

En ny biblioteksplan antogs gällande 2012-13.
3.1.

Entreprenadhistorik

1992-1993 Uppstart
På sammanträde i Kultur- och fritidsnämnden 1992-05-127 beslutades att
biblioteksverksamheten i Hällefors skulle läggas ut på entreprenad den 9 juni
samma år. Vid sammanträdet 1992-06-09 hade tre anbud inkommit8, och
kommunen utsåg Hällefors Bokhandel AB till entreprenör.

Arbetet med att lägga ut bokhandeln på entreprenad hade föregåtts av ett
utredningsarbete i förvaltningen. Dåvarande Kultur- och fritidsnämnden, som
sedermera under 1993 slogs ihop med barnomsorgs- och utbildningsnämnden
till bildningsnämnden, gav sin förvaltning i uppdrag att utreda om
biblioteksverksamhet på entreprenad kunde vara ett sätt att få ner kostnaderna
i verksamheten.9
Uppdraget gavs redan under 1991, och arbetet med att utreda möjligheterna
och sedan få till stånd ett entreprenadavtal tog nära två år.
I ett första PM för beslut om entreprenadavtal10, beskrivs de översiktliga
kraven på verksamheten. Ett uttalat krav på verksamheten är att den ska vara
billigare i entreprenadform.
En överföring till entreprenadformen ska innebära bland annat:
a)
b)
c)
d)
e)

Flexibel personal
Förutsättningslös disposition
Ökat öppethållande
Okonventionella lösningar
Ökade intäkter

För att kunna ge rätta villkor till verksamheten, ges förutsättningarna enligt
1992 års budget enligt nedan.
Hällefors Bibliotek (Tkr)
Personal:

7

1,0
1,0
0,75
0,60

biblioteksintendent
barn- och skolbibliotekarie
kanslist
kanslist

Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll 1992-05-12, §27
Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll 1992-06-09, §38
9
Dnr 22.92
10
Upphandlingsunderlag (PM) inför upphandling
8
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0,60
0,50

kanslist
kanslist

(Personal)
Lokalhyra
Lokalvård
Bok- och tidskriftinköp
Övrigt
Kapitalkostnader
Summa utgifter

937,4
540,0
107,0
228,0
112,0
123,9
2 048,3

Intäkter:

55

Nettokostnad:

1 993,3

Hällefors bibliotek är öppet 43 timmar i veckan. Uppsökande verksamhet
bedrivs på servicehus, sjukstuga och med bokbil i glesbygd. Biblioteket har
sagostundsverksamhet för förskolebarn och bokprat för skolbarn. Biblioteket
bedriver konsumentrådgivning och handhar kommunens konstsamling.
Grythyttans bibliotek
Personal

0,75

(Personal)
Lokalhyra
Bok- och tidskriftsinköp
Övrigt
Nettokostnad

169,0
63,0
57,1
17,0
306,1

filialföreståndare

Grythyttans bibliotek är öppet 18 timmar i veckan. Uppsökande verksamhet
bedrivs på ålderdomshem och boken-kommer. Biblioteket har
sagostundsverksamhet för förskolebarn. Hällefors bibliotek svarar för bokprat
för skolbarn.
Några övriga jämförelsetal för verksamheten som ges i budgetarbetet inför
1992 är:

Antal tjänster
Antal anställda
Personalkostnader
Lokalhyra
Lokalvård
Bok- och tidskriftsinköp
Övrigt
Kapitalkostnader
Intäkter
Nettobudget
Antal öppettimmar/vecka
Antal öppettimmar/år
Kostnad per öppettimme

Hällefors Bibliotek

Grythyttans bibliotek

6 st
6 st
937,4 tkr
540,0 tkr
107,0 tkr
228,0 tkr
112,0 tkr
123,9 tkr
55,0 tkr
1 993,3 tkr
43 tim
2 236 tim
891 kr

6 st
2 st
169,0 tkr
63,0 tkr
57,1 tkr
17,0 tkr

306,1 tkr
18 tim
936 tim
327 kr
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Antal utlån per år
52 686 lån
Antal lån per öppetttimme 24 lån
Kostnad per utlån
38 kr

13 663 lån
15 lån
22 kr

På sammanträde 1992-04-1411 beskriver dåvarande förvaltningschef att
underlaget för upphandling av biblioteksverksamheten i stort sett ska följa
dessa siffror. Totalsumman 2 336,0 skulle motsvara kostnaden för kommunen
om enheten drevs i egen regi under 1993. Antalet tjänster i biblioteket uppgår
då till 5,05, eftersom tjänsten som konsumentrådgivare inte ska ingå i
upphandlingen. Som en jämförelse kan lämnas budget för 1991 på 2 260 tkr.
Och ett bokslut 2 191,8 tkr.

Kultur- och Fritidsnämndens målsättning är att kostnaden ska reduceras utan
att verksamhetens kvalitet och kvantitet påtagligt försämras. I övrigt anges
krav och specifikationer från budget, t ex skolbiblioteksfunktioner, som
senare kommer att ingå i entreprenadunderlaget.
Hällefors Bokhandel AB var vid tidpunkten för anbudet en kommunal
bokhandel, som hade skapats med främsta syfte att tillhandahålla litteratur åt
de vuxenstuderande på orten. Ingen konkurrens med lokala firmor avsågs i
detta företag. Det anbud som inkom till kommunens upphandling av
biblioteksverksamhet, var egentligen inte ställt från Hällefors Bokhandel AB,
utan villkorat att anbudsgivaren fick köpa Hällefors Bokhandel AB. Köpet
gick igenom och anbudet gavs till Hällefors Bokhandel AB. Företaget skrev i
sitt anbud att de hade som målsättning att:
o Bibehålla nuvarande verksamhet
o Utveckla ett närmare samarbete bokhandel - bibliotek – turistbyrå
med integrerade arbetsuppgifter
o Utöka försäljningsverksamheten
o Öppettider som i nuläget.
.
I avtalet, som presenteras för godkännande vid sammanträde 1992-11-0312
fastställs det årliga driftbidraget till 2 000 tkr. Det fastslås också att 300 tkr
exklusive mervärdesskatt av detta ska användas för mediainköp. Avtalet är
tvåårigt, men kan sedan förlängas med ett år i taget. Den ekonomiska
redovisningen för biblioteksverksamheten ska särskiljas för att kunna
granskas av en kommunal revisor.
1994-1995
Driftsbidraget till biblioteket var alltså
1994
1995

2 000 000
2 000 000

Rådande avtal sades upp inför 1996, med upphörande från och med 1997, då
en ny upphandling skulle vara klar. Verksamheten skulle också utvärderas.
För år 1996 lämnades driftsbidrag enligt nedan:
1996
11
12

2 130 000

Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll 1992-11-03, §68
Entreprenadavtal (dnr 22.92)
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Under året ska verksamheten datoriseras för 83 tkr, varför lite extra pengar
tillskjuts.
1997-2000
Vid anbudstidens utgång efter upphandling inför 1997 fanns två anbud. Båda
anbuden uppfyllde villkoren. Och tjänsteman från kommunen (inte
förvaltningschefen, då denne inte deltar i behandlingen av frågan) får i
uppdrag att slutföra förhandlingen.13

Avtalet kommer sedan att gälla perioden 1997-07-01 till 2000-06-30, med
möjlighet till förlängning på ett år. Avtalet säger också att kommunen ska
tillhandahålla lokal (Folkets Hus) för verksamheten.14
Avtalet följer annars i stort de riktlinjer som funnits förut. Driftbidragen för
perioden blir:
1997
1998
1999
2000

2 160 000
2 160 000
2 160 000
2 160 000

Av dessa pengar ska 300 tkr avsättas till inköp av media. Det ska betonas att
lokalhyran här inte verkar ingå i driftbidraget. Lokalhyran var i föregående
avtalsperiod, då den ingick i bidraget, 540 tkr.
2001-2003
Avtalet undertecknades i november 199915och gällde under perioden 200101-01 till 2003-12-31. Driftbidragen var enligt nedan:
2001
2002
2003

2 700 000
2 800 000
2 900 000

2004-2006
I avtalet, som undertecknades 2003-05-0516, och som i övrigt innehåller de
vanliga riktlinjerna, stipuleras att följande belopp ska utbetalas:
2004
2005
2006

2 435 000
2 535 000
2 630 000

Av detta ska 400 tkr användas till medieinköp. Återigen och allt framgent åtar
sig kommunen att ställa lokal till förfogande.
2007-2011
Avtalet som undertecknades 2006-09-2717 innehåller i stort sett samma
regleringar som tidigare. Priserna har under åren satts till:
13

Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll 1992-05-12, §27
Entreprenadavtal (dnr 64.96)
15
(dnr 9.00),
16
Entreprenadavtal (dnr 64.96)
17
Entreprenadavtal (dnr 64.96)
14
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2007
2008
2009
2010
2011

2 800 000 kr
2 880 000 kr
2 965 000 kr
3 050 000 kr
3 140 000 kr

Beloppen är exklusive mervärdesskatt, och 400 tkr av beloppet ska användas
till medieinköp.

4. Nuvarande entreprenadavtal
Det föreliggande entreprenadavtalet undertecknades 2011-12-09, och gäller
under perioden 2012-01-01 till och med 2013-08-3118. Avtalet gäller även
utställningshallen, som tidigare reglerats i ett avtal från 2003-10-13.

Avtalet är denna gång mera stringent skrivet, men upphandlingsunderlaget
innehåller i stort sett identiska riktlinjer beträffande t ex öppettider och
personal som tidigare.
400 tkr ska liksom tidigare år användas till inköp av litteratur, och lokal ska
tillhandahållas av kommunen.
Driftbidraget i avtalet uppgår till 750 tkr per kvartal, vilket alltså motsvarar
3 000 tkr per år.
2012

3 000 000 kr

I avtalen från och med 2007 föreligger en otydlighet beträffande hyran för
lokalen. Den osäkra delen kan hänföras till anordnarens övriga verksamhet.
För övriga uppgifter kring avtalet hänvisas till bilaga, där avtalet presenteras i
sin helhet.

5. Egen regi kontra entreprenad – studier
5.1 Egen regi eller entreprenad i ett övergripande perspektiv
Svenska biblioteksföreningen skriver i ”Om bibliotek på entreprenad”19, att de
ifråga om driftsform hellre sätter innehåll före form. Deras bibliotekspolitiska
synsätt är enligt dem att betrakta som driftformsneutralt. Föreningen menar att
de offentligt finansierade biblioteken oavsett driftform måste anses ha samma
målsättningar och ambitioner. Detta perspektiv förändras inte av den nya
bibliotekslag som håller på att tas fram. Biblioteksföreningen hänvisar i sitt
arbete till en utredning kring driftsformer i bibliotek som generaldirektör
Niclas Lindberg tagit fram.
Niclas Lindberg har i sin introduktion till biblioteksentreprenader mycket
ingående diskuterat problematiken mellan entreprenad och i egen regi.
Lindberg skriver utifrån Kulturrådets rapport ”Entreprenad – till vilket pris”,
att forskning inte har visat några fördelar med entreprenadform som inte
18
19

Entreprenadavtal (Dnr 87:11/880)
Svenska biblioteksförening 2011 Om bibliotek på entreprenad
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skulle ha kunnat åstadkommits i egen regi. Områden som där bedöms är t ex
utrymme för kreativitet, nytänkande och förnyelse i största allmänhet. I texten
står:
”För att denna förändringspotential skall kunna utlösas, är de nödvändigt att bibliotekens
huvudmän formulerar tydliga bibliotekspolitiska krav och utvecklar vederhäftiga
uppföljnings- och utvärderingsmetoder. Entreprenadformen leder inte automatiskt till
förnyelse och nytänkande.”

Lindberg pekar sedan ut en fråga som kommer att vara genomgående för
frågan om egen regi eller entreprenad, nämligen vad det är som ska mätas och
säljas/köpas. Går det att definiera en produkt? Finns det konkurrens? Är
medel eller metoder viktigast? Kan man utvärdera utförandet?
I förlängningen av resonemanget om hur produkten ser ut, menar författaren
att det blir problematiskt att göra en upphandling med så många frågor som
inte går att besvara. Om man sitter i en situation där upphandlingstexten blir
så komplicerad, är det bästa troligen att driva allt i egen regi, särskilt som
problem som kommuner brottas med när de driver i egen regi kvarstår även
vid drift i entreprenadform. Ett antal punkter som kommunen ansvarar för i
vilket fall som helst pekas ut, t ex uppföljning och kontroll; målformuleringar
och att fastställa avgifter.
Uppsatsen som Lindberg refererar till visar senare att man har funnit följande
fördelar med entreprenad:
-

Lägre kostnader
Flexibilitet och anpassning
Mindre detaljstyrning
Innovationskraft och kreativitet
Snabbare och smidigare beslutsvägar.

Nackdelar som pekas ut är följande:
- Kommunens kulturpolitiska inflytande minskar
- Fragmentarisering av bibliotekssystemet sker
- Kommunalt monopol ersätts av privat monopol vid för få intressenter
- Osäkerhet och ineffektivitet kan råda vid ostabila entreprenörer.
Överhuvudtaget präglas tankarna kring egen regi och entreprenad - liksom
bibliotekslagen – av problem med att definiera bibliotekets kärnverksamhet. I
förarbetet till bibliotekslagen står att man medvetet lämnar styrningen av
verksamheten öppen (formatneutral), eftersom man inte kan ge några
preferenser beträffande verksamhetens innehåll eller peka ut några egentliga
mål. Man menar till och med att detaljstyrning skulle vara hämmande för
verksamheten. Att ur den styrningen utvärdera verksamhet är vanskligt. Att
upphandla verksamhet blir ändå vanskligare.
5.2 Bibliotek på entreprenad
Det finns ett antal bibliotek i landet som drivs på annat sätt än i kommunal
regi.20 År 2007 fanns ett drygt tiotal bibliotek nämnda. Driftsformerna kan
20
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variera, men merparten av de bibliotek som inte drivs av kommuner är i
föreningsdrift. Två drevs av en ekonomisk förening, två av folkets hus och ett
vardera av svenska kyrkan, av en stiftelse och av korpen. Ett bibliotek drevs
via intraprenad (Grubbe), och uppenbarligen ett via entreprenad i ett
aktiebolag – Hällefors bibliotek.
Olika driftsformer för bibliotek uppstod och diskuterades flitigt runt 1990talet. Utmaningsrätten för kommunal verksamhet, som senare mynnade ut
entreprenader och upphandlingar, var en stor orsak till utvecklingen.
Orsakerna till att biblioteken drivs i olika former är nästan alltid att filialen är
hotad av nedläggning. Endast i ett några fall uppges lokala initiativ eller
politik som orsaken till den ändrade driftsformen.
Flera bibliotek som tidigare haft andra driftsformer har återgått till den
kommunala driftsformen, t ex biblioteket i Vivalla, som under en period drevs
av ABF. Orsakerna till att bibliotek återgår till kommunal drift är ofta
otydliga.

6. Biblioteket i Hällefors
6.1 Verksamhetsmått
Biblioteket i Hällefors redovisar i sin rapport över verksamhetsåret 2012
denna utlåning21:
Utlån

Hällefors bibliotek
Grythyttans bibliotek
Social verksamhet, Hällefors
Social verksamhet, Grythyttan
E-böcker/ljudböcker

49 403
3 786
2 105
86
265

Totalt:

55 645 utlån

Öppettiderna var 43 timmar i veckan i Hällefors och 18 timmar i veckan i
Grythyttan.
Utlånen motsvarar 7,5 lån per invånare. Hällefors bibliotek mäter
besöksfrekvensen under två veckor. Vecka 20 hade biblioteket 1001 besökare
och vecka 39 hade de 1095 st. En helgdag i vecka 20 har troligen minskat
antalet.
Verksamhetsberättelsen beskriver också att biblioteket har barnverksamhet,
social verksamhet, utställningshallen och andra verksamheter vid sidan av
utlån.
Biblioteket har 6 tjänster, förutom overheadtjänster för företaget/chefer.
Tjänstegrad i biblioteket utom overheadtjänster redovisas till 4,5 st.
I kungliga bibliotekets statistik över folkbibliotekens verksamhet 2012, som
utkom i mitten av mars, framgår följande jämförelser:
21
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Antal årsverken per 1000 invånare
Medikostnad per invånare
Fysiskt bokbestånd per invånare
Fysiskt mediebestån per invånare
Barnböcker per barn 0-14
Aktiva låntagare per serviceställe
Aktiva låntagare per invånare
Total utlåning per invånare
Antal besök per invånare
Driftskostnad per invånare

Hällefors
0,72
59,67
8,8
8,4
21,8
1060
0,30
7,8
7,9
597

Riket
0,49
44,98
3,8
4,1
7,8
2271
0,28
7,1
6,9
402

I övrigt hänvisas till rapporten över verksamhetsåret som finns i sin helhet i
bilaga.

6.2 Utveckling, analys och jämförelser
Antalet lån i Hällefors bibliotek har varierat enligt diagram 1.

Diagram 1: Antalet utlån i Hällefors bibliotek från 1975.

Toppen i utlåning runt 2000 är svår att förklara, men datorisering av
biblioteket hade blivit genomförd. Eventuellt påverkar också de studerandes t
ex vid Grythyttan innan de fick eget bibliotek. Nedgången i utlån verkar ha
varit stor i samband med lokalbyte 1978 och 2003.
Minskningen i utlån följer en nationell trend, men är större i Hällefors än i
riket. Mellan 2001 och 2011 har riket tappat runt 11 % i antalet totala utlån,
trots ökande befolkning. I Hällefors har minskningen varit 42 %, med
minskande befolkningsunderlag. Siffrorna är troligen något missvisande då
2001 var ett relativt bra år i Hällefors biblioteks utlåningsstatistik.

7
7.1

Egen regi kontra entreprenad – utvärdering och analys
Engångsrisker

Engångsrisker tas bara upp informativt i denna utredning. Frågor kring
upphandlingar och övergång mellan driftsformer omgärdas av lagar för
upphandling. Trots att konsekvenser av egen regi kontra entreprenad som
beskrivs i denna utredning är långsiktiga, och inte ska påverkas av
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engångshändelser vid eventuellt byta av driftsform, är det bra att känna till
eventuella kortsiktiga problem vid upphandling.
7.1.1

Engångsrisker vid en förestående eventuell upphandling

Inga anbud
Situationen kan uppstå att inga entreprenörer lämnar in giltiga anbud. Vi kan
inte förutsätta detta, men risken finns. Upphandlingen måste då göras om, om
drift på entreprenad är att föredra.
För höga anbud
Anbuden som kommer in kan vara på en nivå som inte är genomförbar
kostnadsmässigt. Vi kan inte förutsätta detta, men risken finns.
Upphandlingen måste då göras om, om drift på entreprenad är att föredra.
Ny personal
Det finns ingenting som säger att en eventuell upphandling vinns av befintlig
entreprenör. Ny personal kommer i det läget eventuellt att överta
verksamheten.
Mindre förtroende för verksamheten
Det idag höga förtroendet för verksamheten riskerar att sjunka genom
ovanstående eventuella personalbyte.
7.1.2

Engångsrisker vid överföring till egen regi

Ny personal
En risk vid överföring till egen regi är att ny personal eventuellt måste besätta
biblioteket, med konsekvenser bland annat enligt ovan.
Mindre förtroende för verksamheten
Det idag höga förtroendet för verksamheten riskerar att sjunka, dels genom
ovanstående eventuella personalbyte, dels genom att förtroendet för
kommunal verksamhet i kommunen i många fall är lägre än det entreprenören
i biblioteket uppbär.

7.2

Utvärdering av entreprenadformen

Verksamheten i entreprenaden i Hällefors bibliotek analyseras i tre delar.
Första delen utvärderar de ursprungliga förutsättningarna för övergångformen
till entreprenadformen som ställdes. Andra delen består av en analys
verksamheten utifrån presenterade verksamhetsmått. I denna analys finns ett
historiskt perspektiv. I den tredje delen analyseras verksamheten utifrån
biblioteksplan och andra, mer abstrakta mål.
Utvärderingar och analyser av verksamheten ska inte läsas utan att hänsyn tas
till orsaker som nämns i analysen av egen regi kontra entreprenad.
Vid bedömningar av verksamheten ska också tas i beaktande att det inte på
något sätt framkommit missnöje, varken från brukare eller kommun, med den
verksamhet som erbjuds på biblioteket. Mer om detta i bedömningen av
entreprenad kontra egen regi.
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7.2.1

Ursprungliga kriterier för entreprenadformen

I bildningsnämndens sammanträdesprotokoll från möten där beslut kring
överföring till entreprenadform togs, uppgavs 5 kriterier som skulle uppfyllas.
Det främsta skälet till entreprenadformen var dock att den skulle vara billigare
än att driva i egen regi. Nedan följer en utvärdering av kostnader i
verksamheten.
Uttalat krav – billigare i entreprenadform.
När entreprenaden började var budget för år 1992 i egen regi 2 336 tkr. Det
första driftbidraget var på 2 000 tkr, och sedan har bidragen varierat enligt
följande:

Diagram 2. Kostnader för bibliotek i Hällefors.

Den stora kostnadsökningen till 1997 förklaras av att lokalhyran här har
utelämnats ur avtalet.
Vid en jämförelse med kostnaderna för biblioteken i riket som helhet visar det
sig att totalkostnaderna i Hällefors har stigit mera än i riket i övrigt sedan
1992.

Diagram 3. Jämförelse mellan kostnader för bibliotek i Hällefors och Riket som helhet. Rikets
kostnader i tusental.

Det finns flera sätt att försöka bedöma om entreprenaden gjort verksamheten
billigare än att bedriva den i egen regi. Med utgångspunkt från olika index
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skulle reglering utan förändring från 1993 till idag ha renderat i ett årligt
driftbidrag motsvarande diagram 4.

Diagram 4. Jämförelsen mellan kostnader i Hällefors bibliotek och nettoprisindex. Hällefors
biblioteks kostnader i 10.000-tal.

Diagrammet ovan besktriver kostnadsutvecklingen som en jämförelse mellan
kostnaderna i Hällefors bibliotek och nettoprisindex. Siffrorna för indexen i
både diagram 4 och 5 är hämtade från juni månad respektive år. Nedan följer
samma diagram med Konsumentprisindex (KPI).

Diagram 5. Jämförelsen mellan kostnader i Hällefors bibliotek KPI. Hällefors biblioteks
kostnader i 10.000-tal.

Det ska tilläggas att man vid sådana analyser måste utgå ifrån att kvalitet
kostar, och att verksamheten som sådan bedöms neutral i vårt fall.
Övriga kriterier för att en överföring till entreprenadformen var flexibel
personal, förutsättningslös disposition, ökat öppethållande, okonventionella
lösningar och ökade intäkter.
a) Flexibel personal
Om personalen i biblioteksverksamheten är flexibel eller inte är svårt att
bedöma, åtminstone som en jämförelse med drift i egen regi. Om flexibiliteten
består i att samverka med andra verksamheter i företaget ska de inte bedömas
här. Från början fanns 4 halvtider i företaget, vilket kan betraktas som
flexibelt.
Bedömningen är att personalen visserligen kan vara flexibel, men att den
troligen hade varit på samma sätt i egen regi.
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b) Förutsättningslös disposition
Vad som i kriterierna menas med förutsättningslös disposition är lite oklart.
Eventuellt menas att entreprenören ska förhålla sig till kommunen som
huvudman på ett förutsättningsöst sätt, till exempel ifråga om lokaler och
annat.
Bibliotekspersonalen kan anses ha uppfyllt kriteriet.
c) Ökat öppethållande
Öppethållande innan överföring till entreprenad var 43 timmar i Hällefors
bibliotek och 18 timmar i Grythyttan. Ur verksamhetsrapporten för 2012 kan
man utläsa att öppethållandet varit exakt enligt detta. Öppettiderna har
förövrigt varit identiska under hela perioden med entreprenad, vilket inte är
konstigt, då entreprenadavtalet i sig avtalat detta. Man måste också ställa sig
frågan om öppethållandet kanske skulle ha minskat utan entreprenaden, men
det vet vi inget om, utan utelämnar detta till jämförande statistik med andra
kommuner.
Öppethållandet har inte ökat.
d) Okonventionella lösningar
Det är svårt att bedöma om biblioteket under entreprenören verkat för
okonventionella lösningar på ett annat sätt än som skulle ha varit fallet vid
drift i egen regi. Om man håller utveckling som en samverkande egenskap
med okonventionalitet, kan det utifrån redovisade verksamhetsmått
konstateras att biblioteket i lägre grad än i jämförbara kommuner följt trenden
att inhandla och senare utlåna IT-material, talböcker och liknande. Även
datortätheten är låg på biblioteket.
Det kan finnas annan verksamhet på biblioteket som är okonventionell, men
ur verksamhetsrapporten kan inte detta påvisas.
e) Ökade intäkter
Det finns inga intäkter i verksamheten, förutom t ex förseningsavgifter och
liknande. Andra tänkta intäkter kan härröras till entreprenörens andra
verksamheter och ska inte bedömas här.
Intäkterna har inte ökat.
7.2.2

Presentation med förklaringar av verksamhetsmått med ett
historiskt perspektiv

Det skulle förefalla enkelt att bedöma verksamhetens utveckling från
entreprenadens inträde 1993 till dagsläge genom att jämföra statistik över t ex
antalet lån. Det har i diagram 1-5 presenterats sådana mått över antalet lån och
kostnader i verksamheten. Nedan presentar vi antalet lån i kommunen jämfört
med riket för åren 2001-2011 (Diagram 6). Anledningen till de valda åren är
att de finns tillgängliga hos SCB, och vi får igen bortse från att åren runt 2000
verkar ha varit särskilt gynnsamma i Hällefors bibliotek vad utlån beträffar.
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Diagram 6. Antalet utlån vid biblioteken riket och i Hällefors. Riket i 1000-tal

Antalet utlån har aldrig varit ett använt verksamhetsmått under entreprenaden.
Det är inte heller säkert att antal utlån är ett bra mått på verksamhet. Detta
gäller i synnerhet om verksamhet ska vara okonventionell. Det är dock
användbart som jämförelse t ex mellan kommuner, eller som del i en
helhetsbedömning.
7.2.3

Utvärdering utifrån biblioteksplan och mer abstrakta mål

Den stora svårigheten med att bedöma de mer abstrakta målen med
biblioteksverksamheten har redan berörts – det är svårt att bedöma hur
verksamheten sett ut om den drivits i egen regi. Denna utredning nöjer sig
med att analysera verksamheten mot biblioteksplanens mål, trots att detta är
missvisande, då planen togs först 2012. Det finns inga andra mål att utvärdera
mot, och det är troligt att biblioteksplanen i stort motsvarar de förväntningar
som funnits på ett bibliotek under de senaste åren.
Trots att verksamhetsrapporten för år 2012 beskriver att personalen deltagit i
ett antal konferenser kring de strategiska områden som utpekats, t ex
seminarier om läsfrämjande verksamhet, om biblioteksrummet, om bokprat
och om bemötande, är det svårt att bedöma hur detta avspeglar sig i
verksamheten. Att personalen vidareutvecklar sig är ställt utom allt tvivel,
men troligen kan samma utveckling ske i egen regi.
7.3

Skolbibliotek

Med det som numera nämns i skollagen och bibliotekslagen om skolbibliotek,
är tillgängligheten mera fokuserad än personalen. Trots att det således inte
måste finnas en skolbibliotekarie i verksamheten, är det troligen så att
verksamheten måste organiseras så att arbetet med skolbibliotek i
skolverksamheten ligger på en enskild tjänst. Eftersom skolbibliotekets
juridiska hemvist är skollagen, är det också så att det övergripande ansvaret
för skolbibliotekstjänsten borde ligga hos rektor på skolan, och inte på
biblioteket.
Frågan om skolbibliotekariens hemvist skapar problem i framtida
avtalsskrivningar, och det är troligen så att delar av det som biblioteket idag
sköter på entreprenad måste skötas via rektor. Dessutom måste samverkan
mellan bibliotekspersonalen och skolbibliotekstjänsten vara stor, vilket skapar
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ytterligare ett avtalsmässigt problem. Skolan måste troligen ha en tjänst –
ingen omfattning bedömd – för skolbiblioteksutförande, oavsett hur
biblioteket utformar sin verksamhet.

7.4

Tidsplan för entreprenad eller övergång till egen regi.

Ifråga om upphandling eller övertagande i egen regi finns ett tidsperspektiv att
förhålla sig till. Förvaltningen kan se tre scenarier, med tillhörande
problematik, innan driftsformen är på plats 12 september 2013: Fortsatt
entreprenad, direkt övertagande i egen regi, eller övertagande i egen regi efter
upphandling. Dessutom diskuteras avtalslängd i förhållande till driftsformen.
Tidsperspektivet för ett eventuellt upphandlingsförfarande är preliminärt
detta:
20 april
3 juni
3 juni
4 juni
14 juni
2 september

Förfrågansunderlag/anbud ute.
Anbudsöppning, utvärdering och beslut.
Meddelande.
Avtalsspärr.
Avtal skrivs.
Avtalet inträder.

Fortsatt entreprenad
Om entreprenaden fortsätter med samma entreprenör som idag, uppstår inte
problem som nämns nedan i någon större utsträckning. Vi utgår nedan från att
annan entreprenör vinner upphandlingen, och att ny personal ska inrättas i
biblioteket den 2 september 2013. Entreprenören får meddelande om vunnen
upphandling i mitten av juni, och har då tre (semester) månader på sig att
inrätta sig.
Hur en ny entreprenören tänker sig att besätta verksamheten är oklart, men de
risker som tidigare identifierats som engångsrisker vid fortsatt entreprenad är
aktuella. Förvaltning och skolor kommer under hösten att ha störningar i sin
verksamhet, på grund av att ny personal ska skolas in i verksamheten.
Direkt övertagande i egen regi
Vid ett direkt beslut om övertagande i egen regi i april 2013, har
förvaltningen/kommunen 4 månader på sig att inrätta tjänster. Eftersom
utgångspunkten är att personalen i biblioteket i ett sådant läge ska erbjudas att
följa med in i kommunal drift, behöver entreprenören troligen tid till
förhandling med dessa, liksom även personalenheten i kommunen. I samtal
med personalchefen görs bedömningen att egen regi med erbjudande om
övertagande av verksamheten är möjlig personalmässigt i det tidsperspektivet,
även om det blir besvärligt.
Övertagande i egen regi efter upphandling
Om upphandlingen av någon anledning misslyckas, beroende på uteblivna
eller undermåliga anbud, måste övertagande ske i egen regi. Med ovanstående
tidsplan i beaktande påbörjas en sådan process i juni, och det bedöms då som
svårt att hinna med förhandlingar om personalen väljer att följa med in i
kommunal regi. Verksamheten kan då drabbas av störningar.
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Avtalets längd
Eftersom biblioteket eventuellt står inför en flytt, och med ovanstående
problematik i åtanke, kan diskussionen om att förlänga rådande avtal tas.
Ingen förlängningsklausul finns i det nuvarande avtalet, varför nytecknande
av ett kort avtal är aktuellt. Man ska ha i åtanke att korta avtal, där
fortsättningen är oviss, inte gynnar prissättningen i avtalet. Ett lämpligt
slutdatum på en sådan, kort upphandling är 2014-12-31.

8

Sammanfattande analys

Det kan från utredningen konstateras att de utpekade kriterierna för
överföringen från entreprenad 1992 inte är uppfyllda. Det har framförallt
tydligen inte blivit billigare med drift på entreprenad än med drift i egen regi,
oavsett vilken av två metoder vi väljer.
Utredaren kan inte bedöma om de uteblivna vinsterna med entreprenadformen
består i själva entreprenaddriften, d v s handhavandet av entreprenaden i sig.
Upphandling har inte befunnit sig i en perfekt konkurrens, utan snarare i vad
som benämns som lokalt monopol. Oavsett om man väljer att inte diskutera
detta, är det troligt att förhållandet kommer att vara på samma sätt även i
framtiden.
Det ska vidare betonas att verksamheten vid biblioteket inte har varit föremål
för klagomål från kommun eller brukare. Tvärtom är biblioteket oftast den
institution som får mest beröm i den kommunala sfären. Vid bedömning från
brukare ska det tas hänsyn till att deras förväntningar på
biblioteksverksamheten ofta är stereotypa.
Eftersom verksamheten varken verkar vara att betrakta som relativt sett
optimal eller dålig i nuvarande regi, är det stora bekymret att bedöma om det
blir bättre eller sämre i egen regi.
Risker, fördelar och synpunkter på en framtida entreprenad
Om kommunen återigen väljer entreprenadformen för
biblioteksverksamheten, kommer engångsproblem som tidigare redovisats att
uppstå med avtalsmässig regelbundenhet.
De fördelar med entreprenad som bildningsnämnden utpekade 1992
sammanfaller i hög grad med Niclas Lindbergs sammanfattning av fördelar
med entreprenad. Lägre kostnader har inte blivit fallet, och även beträffande
de andra punkterna är det alltså högst osäkert hur väl de fallit ut. Denna
utredning gör bedömningen att egen regi skulle ha presterat åtminstone på
liknande nivå, under vissa förutsättningar. Den kommunala upphandlingen i
sig kan som ovan nämnts ha verkat hämmande på verksamheten vilket även
kommunens bristfälliga styrning kan ha gjort.
Som nämnts ovan finns det ett antal uppgifter som kommunen har oavsett om
verksamheten drivs i egen regi eller på entreprenad. Synergieffekter med
dessa kan inte mätas. Det finns givetvis en risk att en entreprenör inte i alla
lägen verkar för att utveckla verksamheten på det sätt bibliotekslagen eller
biblioteksplan föreskriver, då det par definition medför ökad resursåtgång för
dem själva. Som kommun har vi dessutom gett entreprenören bättre villkor än
vi ger den egna verksamheten, då entreprenören inte under rådande kontrakt
behöver spara om den kommunala verksamheten blir satt under besparingar.
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Oket av en entreprenad bedöms hämma den kreativa miljön på ett sätt som
inte gynnar biblioteksutvecklingen mot en mer innovativ miljö, snarare
tvärtom. Detta visar sig också i resultaten av verksamheten.
Niclas Lindbergs utpekade risk att det kommunala inflytande minskar är
aktuell, inte minst om den kommunala styrningen är låg. Frågan är dock om
det kommunala intressets minskande är en större risk. Benägenheten att
överlämna ansvar till entreprenörer är stort.
Risker, fördelar och synpunkter på drift i egen regi
Av många är personalbesättningen vid entreprenad ansedd som en risk.
Entreprenören kan inte anses tvingad att tillsätta kompetens folk – om de ska
tvingas tillsätta personal efter kommunens villkor är det inte någon idé med
entreprenad från början – och därför kan obehörig personal komma in i
verksamheten. I detta fall är det så att man både med entreprenadavtal och i
kommunala avtal ska reglera detta. Att verksamhet bedrivs i kommunal regi
innebär inte att rätt personal med säkerhet kommer att rekryteras. Det finns en
benägenhet att vid omplaceringar (t ex enligt LAS) av personal anse
biblioteket som en lämplig placering för personer som saknar behörighet eller
kompetens för sina nuvarande kommunala tjänster.
Vid egen regi ska också tas med de eventuella fördelar och nackdelar som en
ökad personalstyrka i kommunen ger.
En identifierad risk är att biblioteket vid övergång till egen regi kommer att
bli utsatt för besparingar som inte skulle blivit fallet under entreprenadavtal.
Bibliotekets verksamhet kan på ett sätt sägas bli osäkrare vid drift i egen regi.
Det är troligt att drift i egen regi är mer innovativt för kreativa verksamheter
än drift i entreprenadform.
8.1 Identifierade nyckelområden för framtida drift
Ett antal punkter blir särskilt viktiga att tänka på oavsett val av driftform:
-

Oavsett drift i egen regi eller på entreprenad måste biblioteksråd och
annan styrning från kommunen bli starkare. Kommunen är ansvarig för
verksamheten, och kan inte avhändiga sig denna oavsett driftsform.
Efter sammantagen bedömning är det troligt att de flesta av de positiva
egenskaper som går att hitta i biblioteket är knutet till personalen, och inte
till driftsformen.
Oavsett driftsform måste den kreativa/innovativa miljön stärkas.
Biblioteket i Hällefors har liksom många andra bibliotek bytt lokal många
gånger, men bibehållit sin ursprungliga verksamhet.
Frågan om organiseringen av skolbibliotek under rektors ansvar är
problematisk.
Avtal som skrivs ska vara långa. Med utgångspunkt i förutsättningarna för
denna upphandling rekommenderas ett kort avtal (2014-12-31) vid en
eventuell entreprenad. Innan anbudsöppning ska nämnden och
förvaltningen ha satt en rimlig högstanivå på avtalet, för att undvika
kostnadsökningar.
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Att biblioteket i Hällefors (liksom i stort sett alla andra) inte har utvecklats
innovativt till en kreativ mötesplats som t ex kan överbrygga den digitala
klyften, måste till stor del skyllas på den dåliga styrningen från kommunen,
tillsammans, och i samverkan med driftformen. Biblioteksrådet måste
dessutom för biblioteket peka ut vad som kan betraktas vara innovativa
lösningar som en framtidsbild för verksamheten.
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Datum

2019-01-31
Kommunfullmäktige

Utredning av strategier för framtidens besöksnäring och
turism, dnr KS 19/00005
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-12 § 130
Rapport Turistbyrå 2015-10-31
Kommunstyrelsens beslut 2015-11-24 § 245
Nytt entreprenadavtal 2016-03-01
Kommunstyrelse beslut 2016-10-18 § 288
Utredning av Tursam verksamhet och samverkan nov 2016.
Rapport Strategier för besöksnäring , Tursam och Turistbyrå, december 2016
KS beslut 2017-05-23 Utveckling av Tursam /Destination Bergslagen § 113
KS beslut 2017-06-20 Utredning och strategier för besöksnäring och turism
och turistbyrå. § 154
Förlängning av avtal till 2019-09-30
KS beslut 2017-11-28 Ansökan om regionala tillväxtmedel för
förstudie/pilotstudie rörande turistisk utvecklingspotential Hällefors kommun.
§ 280
Rapport förstudie december 2018
Ärendet
Bakgrund
Hällefors bokhandel AB driver sedan 1993 Hällefors Turistbyrå på
entreprenad åt Hällefors kommun och då i samma lokaler som bokhandeln
och biblioteket. De sköter besöksservice, kundkontakter, skickar ut
turistmaterial, bokar stugor etc.
Hällefors kommun inledde en ny upphandling för turistbyråfunktionen under
våren 2015. Syftet med upphandlingen var att teckna avtal för köp av
turistbyråtjänster i enlighet med beslut i kommunfullmäktige. Upphandlingen
avbröts och skälen var bristande konkurrans, tjänsten blev dyrare än förväntat.
I maj 2015 fick förvaltningen nytt uppdrag av KS att utreda om kommunens
turistverksamhet kan utföras på ett mer effektivt sätt. Utredningens
bedömning var då att verksamheten bör bedrivas i egen regi utifrån att
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turistverksamheten kan bedrivas mer kostnadseffektivt och att besöksnäringen
bör vara en del av kommunens sammantagna näringslivspolitik.
Beslut togs sen för ny upphandling och nuvarande avtal löper fom 2016-03-01
till 2019-09-30
Under 2016 gjordes utredning kring strategier för turistnäring,
Tursam(turistsamverkan norra länsdelen) och turistbyrå.
Nuläge
Kommunförvaltningen har sen november 2015 i uppdrag att göra en
fördjupad analys av och att utarbeta ett nytt underlag för framtida turism och
tursitbyrå och besöksnäring. Enl tidigare KS beslut.
Besöksnäringsverksamhet är en komplex verksamhet. Det handlar dels om att
upprätthålla en god service för de turister som redan finns i kommunen, men
framförallt att jobba med destinationsutveckling, genomarbetade
målgruppsanalyser samt marknadsföring som dels tar tillvara it-teknikens
möjligheter samt skräddarsyr budskap och erbjudanden efter detta.
Hällefors kommun har ett brett utbud av attraktioner som har stor potential att
utvecklas än mer, inte minst genom ett utökat arbete med paketlösningar för
turister.
Hällefors kommun har goda möjligheter att utveckla besöksnäringen
ytterligare. Utöver unika attraktioner, miljöer och upplevelser, finns inom
kommunen kompetens av hög klass för en positiv utveckling av
besöksnäringen. Hällefors kommun bör därför söka konkreta
samarbetsprojekt lokalt och med andra externa aktörer.
Utvärderingen av Tursam har föreslagit en starkare och tydligare anknytning
till en samlad organisation i norra länsdelen, kallad Destination Bergslagen
med målet att nå en fortsatt stabilitet, långsiktighet och kontinuitet. KS beslut
2017-05-23. I det föreslås även att vi skall utveckla vårt lokala arbete och i
samklang med detta, inkludera vår lokala turistbyrås verksamhet. Det föreslås
även där att vi ansöker om partnerskap i Örebro kompaniet.
Arbetet med frågor inom besöksnäringen i kommunens organisation ska ses
som en naturlig del av den lokala näringspolitiken. Organisatoriskt förlägger
idag kommunen ansvaret för besöksnäringen under det lokala
näringslivsarbetet.
Förslag
Med anledning av att entreprenörens avtal går ut och att en ny lokalisering
kan vara aktuell har en förstudie/pilotstudie genomförs av upphandlad konsult
och i samarbete med regionen med syfte att spegla nuläge och
utvecklingsbehov och utvecklingspotential. Den visar på behov av utveckling
inom 7 olika områden(se rapport) Även tidigare utredningar av bl a Ola Ström
visar på behov av förändring och utveckling inom besöksnäring och turism.
Samt det uppdrag som KS gav förvaltningen 2017-06-20.
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Utifrån dessa föreslås Hällefors kommun återta ansvaret för turistbyrån och de
strategiska frågorna inom turism och besöksnäring som nu inryms inom
entreprenaden för Turistbyrån.
Fördelen med det är dels att kommunen återtar det strategiska ansvar som
huvudman för en av de viktigaste näringarna för kommunens utveckling. Dels
med fördelen att det blir lättare att styra och leda med större flexibilitet och att
organisationen blir tydligare och att vi blir en starkare aktör i samverkan med
andra aktörer såsom destination bergslagen och regionen. Besöksnäringen ska
även ses som en naturlig del av kommunens lokala näringspolitik.
Nuvarande avtalsperiod med entreprenören för Turistbyrån löper ut 2019-0930. Entreprenaden har sedan 2017 förlängts, ett plus ett år.
Hällefors kommun bör resursmässigt förstärka arbetet med en
turistsamordnare. Ansvaret och mandatet att driva frågor inom
besöksnäringen inkl turistbyrå bör vara tydligt förankrade i kommunens
organisation och medel avsatta för att detta arbete ska kunna bedrivas med
större förnyelse, intensitet och effekt.
Förnyelsen handlar bl a om att utveckla så kallade Infopoints inom
kommunen för att säkerställa att besökare i kommunen kan nå relevant
information på den plats de befinner sig. De kan drivas av andra aktörer i nära
samarbete med ansvarig för besöksnäring/turism och näringsliv.
Det är viktigt att kommunen använder sig av alla befintliga verktyg och i
samverkan med andra aktörer för att ytterligare öka kännedomen om
kommunen som en attraktiv destination.
Ett led i ovan nämnda, att stärka vårt varumärke, är att kommunförvaltningen
även har i uppdrag att undersöka möjligheterna att ändra kommunnamn till
Hällefors- Grythyttans kommun. Arbetet med detta pågår.
Ekonomi

12 maj 2015 beslutade kommunstyrelsen om att ge kommunförvaltningen i
uppdrag att redovisa en rapport som innebar en effektiviserad
turistverksamhet för kommunen som en sparåtgärd. Uppdraget ingick i
interna åtgärdsplanen för år 2015 som kommunstyrelsen antog. 2015
uppgick kommunens nettokostnad för turistverksamheten till 580 tkr och
2018 uppgår nettokostnaden till 1 038 tkr, exkluderat förstudien för turism.
Idag består kommunens nettokostnad av ett grundavtal med entreprenören
på en årlig kostnad av 615 tkr. Därtill tillkommer hyra på 56 tkr per år,
bidrag till Destination Bergslagen ekonomisk förening med 98 tkr samt
annonskostnader. Utöver detta betalar Hällefors kommun
internetanslutning, möblemang etc.
Folkhälsa

Hällefors kommuns utbud i besöksnäringen bygger på naturupplevelser,
möjligheter till fysisk aktivitet i avstressande miljöer.
Miljö

Turism i Hällefors kommun är i jämnföresle med de flesta andra besöksmål
skonsamma för miljön. Den totala miljövinsten bedöms som positiv.
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Medborgarperspektiv

En tydlig turistisk inriktning med hållbarhet och kvalitetssäkring för
besöksnäringen skapar möjligheter även för kommuninnevånarna.
Samverkan

Sker den 2019-01-15.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunförvaltningen får i uppdrag att fr o m 1 oktober 2019 , vid avtalets
utgång , återta turistbyråverksamheten för drift i egen regi.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar näringslivsstrateg
Gabriela Kloth och kommunchef Tommy Henningsson.
Under ärendet yttrar sig Vivianne Pettersson (M), ordförande Annalena
Järnberg (S) och Alf Wikström (V), samtliga utan att yrka.
Bella-Maria Kronman (V) ställer fråga om chefssamverkan mellan näringsliv
och kultur- och fritid, vilket besvaras av näringslivsstrateg Gabriela Kloth.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Kommunförvaltningen får i uppdrag att fr o m 1 oktober 2019 , vid avtalets
utgång , återta turistbyråverksamheten för drift i egen regi.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Vivianne Pettersson
(M), Lars-Göran Zetterlund (C), Daniel Hagsten (M) och Fredrik Dahlberg
(SD) avslag på föreliggande förslag.
Johan Stolpen (V) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Fredrik Dahlberg (SD) ställer fråga gällande tidsperspektivet vilken besvaras
av kommunchef Tommy Henningsson.
Katja Ollila (V) och Ulrika Jonsson (M) yttrar sig utan att yrka.
Flera av yttrandena föranleder replikskiften.
Ordförande Annalena Järnberg (S) sammanfattat överläggningarna och ställer
bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Kommunförvaltningen får i uppdrag att fr o m 1 oktober 2019 , vid avtalets
utgång , återta turistbyråverksamheten för drift i egen regi.
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Mot beslutet reserverar sig Ulrika Jonsson (M), Vivianne Pettersson (M),
Daniel Hagsten (M), Lars-Göran Zetterlund (C) och Fredrik Dahlberg (SD).
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Sammanfattning
Hällefors kommun har goda möjligheter att utveckla
besöksnäringen ytterligare. Utöver unika attraktioner, miljöer och
upplevelser finns inom kommunen kompetens av yttersta klass för
en positiv utveckling av besöksnäringen. Loka Brunn och
Gästgiveriet i Grythyttan omsätter 100 miljoner kronor med
40 000 gästnätter per år tillsammans. Enbart på Loka finns ett
fyrtiotal yrken representerade. Likaså finns på Restaurang och
Hotellhögskolan några av landets främsta utbildningar inom
måltidskunskap och värdskap och RHS var först i världen med att
inrätta måltidskunskap som forskarutbildningsämne. Utöver detta
finns en uppsjö av små och medelstora företag och föreningar som
erbjuder fantastiska upplevelser och professionellt bemötande för
besökare. Denna kunskap bör tas tillvara på ett bättre sätt av
kommunen än vad som görs idag.
Hällefors kommun bör söka konkreta samarbetsprojekt med dessa
aktörer.
Utvärderingen av Tursam har gett en blandad bild av
verksamheten som bedrivs inom den ekonomiska föreningen. Å
ena sidan finns en nöjdhet med strategin att samlas under
begreppet Bergslagen å andra sidan finns en del utmaningar för att
få samarbetet och kommunikationen att fungera bättre på de olika
nivåerna inom Tursam. Hällefors kommun bör intensifiera sitt
deltagande i Tursam, men också driva krav på förändring så att
Tursam anpassar verksamheten på ett modernt och professionellt
sätt. Dessa förändringar handlar bland annat om att utveckla och
erbjuda paketlösningar för potentiella besökare på webbsidan
bergslagen.se, samt att förfina marknadsföringen av webbsidan för
att öka kännedomen och spridningen av begreppet Bergslagen till
väl analyserade målgrupper. Även Tursam behöver bli bättre på att
samarbeta och nyttja den professionella kompetens som finns i
kommunen på att bearbeta kundgrupper. Tursam bör även utveckla
sitt samarbete med Region Örebro län samt organen för
besöksnäringen inom Örebro kommun.
Arbetet med frågor inom besöksnäringen i kommunens
organisation ska ses som en naturlig del av den lokala
näringspolitiken. Organisatoriskt förlägger kommunen ansvaret för
besöksnäringen under det lokala näringslivsutvecklingsarbetet.
Ansvaret och mandatet att driva frågor inom besöksnäringen ska
vara tydligt förankrade i kommunens organisation och medel
avsättas för att detta arbete ska kunna bedrivas mer större
intensitet. Hällefors kommun bör därmed återta ansvaret för de
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strategiska frågorna inom turism- och besöksnäring som nu inryms
inom entreprenaden för Turistbyrån.
Näringslivsrådet föreslås bli forum för dialog kring strategiska
frågor för besöksnäringens utveckling
Nuvarande avtalsperiod med entreprenören för Turistbyrån löper
ut 2017-09-30. Entreprenaden föreslås inte förlängas. Istället
föreslås att ett batteri av åtgärder sjösätts med krav på förnyelse
men också att säkerställa kontinuitet så att inte kompetens tappas
bort genom förändringen.
Som tidigare konstaterats bör Hällefors kommun öka sitt
engagemang inom ramen för Tursam, aktivt söka samarbete med
de professionella aktörer som finns inom kommunen samt öka det
interna arbetet med besöksnäringen.
Medborgarplatsen i Kommunhuset/Formens Hus får ansvaret som
fysisk plats för turistinformation från säsongen 2018.
Arbetet med att utveckla så kallade Infopoints inom kommunen
påbörjas under 2017 med syfte att vara i fullt bruk inför
turistsäsongen 2018. Därmed säkerställs att besökare i kommunen
kan nå relevant information på den plats de befinner sig.
Arbetet med att engagera gymnasiestudenter som turistvärdar från
och med sommarsäsongen 2018 påbörjas under 2017. Rekrytering,
planering för feriearbetarna sköts av arbetsmarknadsenheten.
Det är viktigt att kommunen använder sig av alla befintliga
verktyg för att ytterligare öka kännedomen om kommunen som en
attraktiv destination. Ett led i detta är att utvärdera en
komplettering av kommunens namn. Grythyttan är den ort inom
kommunen som har starkast varumärke, och det är ett slöseri att
inte utnyttja detta goda varumärke ytterligare. Malugns kommun
blev efter godkännande av regeringen Malung-Sälens kommun
från 2008. På samma sätt skulle Hällefors kommun kunna bli
Hällefors-Grythyttans kommun alternativt Grythyttan- Hällefors
kommun.
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2. Besöknäringen - en naturlig del av kommunens
näringspolitik
Besöksnäringen är globalt växande och arbetskraftsintensiv
bransch. Näringens betydelse i relation till andra näringar ökar för
varje år både vad avser omsättning som sysselsättning, och är
Idag en av de största exportnäringarna i Sverige.
Konkurrensen om kunderna är global även för svenska turister. En
växande grupp människor i och utanför Sverige har idag ökande
ekonomiska möjligheter och mer fritid, vilket gör att den globala
turismen ökar stort. I allt högre utsträckning efterfrågas också
resemål som skapar mervärden i upplevelsen.
Tillväxtverket har uppskattat att den svenska besöksnäringen
sysselsätter drygt 170 000 personer och omsätter drygt 280
miljarder, vilket motsvarar drygt 3 procent av Sveriges BNP.
Bergslagen i allmänhet och Hällefors kommun i synnerhet har
mycket goda möjligheter att öka antalet besökare. Men en
weekend i Bergslagen konkurrerar på samma nivå som en
weekend i en europeisk storstad. Det gäller att göra det enkelt,
greppbart och lockande att besöka Hällefors kommun, och på ett
sådant sätt att det sticker ut från den enorma mänga destinationer
som slåss om kundernas uppmärksamhet. Marknadsföringen måste
förfinas, målgrupper analyseras och erbjudandet till besökaren
utformas på ett professionellt sätt.
För Hällefors del finns det många skäl att intensifiera insatserna
för att förmå besöksnäringen att växa ytterligare. Bedömningen är
att Hällefors kommun inom ramen för Bergslagen har ett unikt
erbjudande till besökare.
Det finns ett brett utbud av attraktiva attraktioner och besöksmål.
Unika naturupplevelser kan varvas med högklassisk mat,
lokalproducerade produkter, kulturupplevelser, sportaktiviteter
eller rent avkoppling. Exempelvis kom Grythyttan och Loka på
andra respektive tredje plats i Region Örebro läns Sverigeenkät
över de mest kända attraktionerna/ platserna i Örebro län. Kort
sagt finns det något för alla som besöker kommunen.
Med Loka och Grythyttan finns inom kommunen mycket starka
varumärken som är väl utvecklade och kända till och med utanför
landets gränser. Inom kommunen finns också expertis på
upplevelse- och bemötande som håller hög internationell nivå.
Genom Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan finns
kunnande och excellens i internationell klass.
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Hällefors kommunen bör i ännu högre grad ta tillvara på den unika
kommersiella och akademiska kompetens som finns i kommunen.
Det är avgörande att Hällefors kommun bättre nyttjar kunskapen
vid RHS samt den kommersiella kompetensen som till exempel
gjort att Loka Brunn är ett av Sveriges bäst fungerande och
populäraste mat- , spa- och konferensdestinationer. Utöver de
etablerade aktörerna finns det en uppsjö av mindre verksamheter
som har mycket god potential att utvecklas ytterligare. Här finns
upplevelser som tilltalar alla sinnen i alla åldrar.
2.1 Besöksnäringen i Region Örebro län
I Örebro län ökar har såväl antalet utländska som svenska
gästnätterna ökat markant under senare år och ligger strax över
genomsnittsnivån för riket.
Utöver Norge, som står för flertalet av de utländska besökarna,
kommer de utländska turisterna framförallt från Tyskland och
Nederländerna.
Inom Tursam/Knöl är ungefär hälften av de svenska och tyska
gästnätterna förlagda i Hällefors kommun.
Besöksnäringen är en del av den lokala näringspolitiken och ska
därför inordnas och organiseras som en naturlig del av kommunens
näringspolitiska strategier.
Turismen är vägen in på arbetsmarknaden för många ungdomar
och personer med utländsk bakgrund. Behoven av instegsjobb är
stort i Sverige i allmänhet och i Hällefors kommun i synnerhet.
Hällefors kommun har inte som större kommuner en omfattande
service- och tjänstesektor, vilket gör besöksnäringen än mer viktig
för att skapa sysselsättning.
Besöksnäringen är viktig också för landsbygdens utveckling där
den skapar möjligheter för människor att bo kvar och hitta
sysselsättning och inkomster.
Region Örebro län har utarbetat en strategi för att stimulera och
stödja destinationsutveckling i regionen. Inriktningen är att skapa
starka, konkurrenskraftiga och hållbara destinationer för den
nationella och internationella marknaden.
Region Örebro län ska skapa mötesplatser och arenor för
överföring av kunskap som besöksnäringen behöver för sin
utveckling. Dessa möten ska stärka nätverk, möjliggöra dialog och
skapa gemensam riktning.
Region Örebro län ska analysera turismen och besöksnäringen i
regionen och sprida analysen till aktörerna på ett systematiskt sätt.
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Region Örebro län ska ha en samordnande roll och vara en tydlig
representant för turismen i regionen gentemot andra regioner, på
nationell nivå och i internationella kontakter.
2.2 Utblick i närområdet och regionen
Lekebergs kommun
Lekeberg kommun har ingen turistbyrå, men däremot bemannade
infoPoints (tidigare turistserviceplatser) på ett flertal ställen i
kommunen. Där kan man hämta kartor, foldrar och annat aktuellt
informationsmaterial. Sedan har Lekebergs kommun även ett
turistforum, där representanter från besöksnäringen såväl
kommersiella som ideella aktörer samt kommunen träffas
återkommande. Genom dialog och gemensam ansats utvecklar de
Lekeberg som besöksmål och det de anser värt att uppleva.
Lekebergs kommun har nio InfoPoints i kommunen med vilka de
tecknat avtal. Det innebär att nio besöksplatser är ombud och
InfoPoint för hela kommunen. Lekeberg har ordnat ett system för
dialog, utkörning och distribution av material och har regelbundna
utskick till dessa nio platser. Under sommaren sker dessa utskick
var tredje vecka.
Infopointsen får också personligen besök av Närings- och
turistchefen inför sommarsäsongen.
Inför att dessa avtal skrevs besöktes alla platser av vår
turisthandläggare som arbetar på timmar för kommunen.
Turisthandläggartjänsten har nyligen flyttats från Kultur och fritid
till Näringsliv.
Ljusnarsbergs kommun
Turistbyrån i Kopparberg har varit på entreprenad i 16 års tid, och
alldeles nyss gick upphandlingen igenom med förlängning på totalt
4 år. Övrig tid jobbar turistbyråns anställda (2 st) åt kommunen
med turistfrågor, så har deras avtal alltid sett ut. Hällefors och
Ljusnarsberg är de enda kommunerna i Örebro län som har lagt ut
turistbyråverksamheten på entreprenad
Lindesbergs kommun
Turistbyrån drivs i kommunal regi och har två heltidsanställda som
sorterar tillhör näringslivsenheten. Lindesberg har även en egen
evenemangskalender på webbsidan upplevlindesberg.se.
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Nora kommun
Turistbyrån i Nora drivs i kommunal regi, där de är tre
heltidsanställda. De äger alla frågor inom turism förutom
järnvägen, som drivs av en stiftelse. På turistbyrån erbjuds hjälp att
hitta aktiviteter, boende, upplevelser och sevärdheter. Där går även
att boka biljetter och paketresor, få tips och idéer på upplevelser i
Nora. Nora har även webbsidan visitnora.se där evenemang och
andra händelser marknadsförs.
Besöksnäringen i Hällefors
Besöksnäringen är en naturlig del av Hällefors kommuns
strategiska arbete med näringslivsutveckling. Besöksnäringen i
Hällefors kan utvecklas ytterligare - potentialen är stor.
Besöksnäringsverksamhet är dock en komplex verksamhet. Dels
handlar det om att upprätthålla en god service för dem som
besöker kommunen, men också att jobba med
destinationsutveckling och en genomarbetad marknadsföring som
tar tillvara it-teknikens möjligheter att skräddarsy budskap och
erbjudanden efter målgruppens preferenser.
I första hand bör arbetet med att utveckla besöksnäringen bli en del
av den lokala näringspolitiken och arbetas in i verksamhetsplanen.
Eftersom verksamhetsplanens mål avstäms i budgetsarbetet
säkerställs att ansvar och resurser fördelas inom kommunens
ordinarie verksamhet. Strategin för besöksnäringen ska vara väl
förankrad hos entreprenörer i kommunen och beslutas politiskt.
Näringslivsrådet i Hällefors är en naturlig grupp för dialog om
besöksnäringen inriktning. Det är också viktigt att Hällefors
strategier harmonierar med Tursams målsättningar och
arbetsinsatser.
Besöksnäringen i Hällefors bör arbeta med flera parallella spår.
Dels en noggrann analys av målgrupper, både svenska och
utländska, för att på så sätt hitta rätt kanaler för att effektivisera
marknadsföringen. Dels ett nära samarbete mellan kommunen och
företagen och föreningarna som erbjuder besöksattraktioner.
2.3 Nuvarande entreprenör
Hällefors Bokhandel AB driver sedan 1993 Hällefors Turistbyrå
på entreprenad åt Hällefors kommun.
Nuvarande avtal löper över perioden 2016-03-01 - 2017-09-30
med möjlighet till förlängning i två (1+1) år.
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Turistbyrån är belägen i Centrumhuset i centrala Hällefors i
samma lokaler som bokhandeln och biblioteket och hyran betalas
av Hällefors kommun.
Turistbyrån sköter besöksservice, kundkontakter via telefon och
mejl, skickar ut turistmaterial, bokar stugor via det gemensamma
stugbokningssystemet etc.
Besöksmål och aktiviteter marknadsförs även på sociala medier:
hellefors.se, bergslagen.se, Facebook (Hällefors turistbyrå),
Intstagram (#ibergslagen).
På turistbyrån finns tillgång till dator som besökare får låna
kostnadsfritt fritt wifi. Hällefors kommun bekostar anslutningen.
Turistbyrån är enligt avtalet öppen hela året måndag – lör, under
högsäsong alla dagar i veckan. När turistbyrån är stängd hjälper
Cirkle K i Hällefors till med att lämna ut stugnycklar etc.
Turistbyrån uppfyller auktorisationskraven för blå/gul
turistinformation. Turistbyrån är medlem i branschorganisationen
Visita som hanterar auktorisationen för turistbyråerna i Sverige.
Genom Visita har Hällefors turistbyrå en giltig resegaranti vid
eventuell paketförsäljning.
Genom ett tilläggsavtal fick turistbyrån 2014 även uppdraget att
sköta hela kommunens turistverksamhet och hantera Hällefors
kommuns åtagande gentemot Tursams verksamhet. Avtalet med
turistbyrån innefattar dock inte hyreskostnad för lokalen eller
annonser.
Destinationsarbetet innefattar kontakter med näringen /föreningar,
insamling statistik, evenemangsplanering, och sammanställning av
turistinformation från företagen och föreningarna. Insamling av
evenemang till BKT:s kalender, som skickas ut till hushållen i
Bergslagen. Lokal karta för Hällefors-Grythyttan produceras under
hösten 2015 i samarbete med Kartbolaget. Turistbyrån är även
behjälpliga vid större evenemang till exempel Nostalgidagarna.
Krav på entreprenören
I kommunens underlag för upphandling av turistverksamhet
sammanställs en rad krav på entreprenören. Uppdraget innebär att
för kommunens räkning svara för drift av turistbyråverksamheten
enligt nedanstående krav.
Turistbyrån skall bedrivas i lokaler i centrala Hällefors. Lokalerna
tillhandahålls och bekostas av kommunen. Kommunen står för
möbelinredning och broschyrställ.
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Kommunen tillhandahåller internetuppkoppling samt behörighet
för uppdatering av aktuella hemsidor.
Övrig teknisk utrustning, såsom betalterminal samt IT- och
telefonutrustning bekostas av entreprenören.
Turistbyråns öppettider skall vara väl anpassade till besökarna.
Minimikrav för öppethållande är under lågsäsong mellan
september och maj 25 timmar/vecka anpassat efter
besöksströmmarna och under högsäsong juni- augusti minst 45
timmar/vecka fördelat på sju dagar i veckan. Under lågsäsong
ligger tyngdpunkten på tillgänglighet via webb, e-post och telefon.
Leverantörens ansvarar för det strategiska arbetet inom turism
såsom värdskap, rådgivning, service, mässdeltagande samt
marknadsföring av kommunen som turistkommun,
Entreprenören ansvarar, i samarbete med Tursam, för framtagande
av material såsom broschyrer, annonser, skyltar, bilder,
utställningar etc.
Entreprenören ansvarar för att distribuera materiel till olika
beställare samt sörja för funktionen som kontaktyta mellan
turismnäringen, föreningar, arrangörer, lokalt och regionalt.
Entreprenören ansvarar för uppföljning och utvärdering av de
strategiska målen under verksamhetsåret.

2.4 Tursam
Hällefors är en del av Tursam som sedan 1993 drivs som en
ekonomisk förening där utöver Hällefors även Nora, Lindesberg
och Ljusnarsberg är medlemmar.
Föreningen ska arbeta för att skapa förutsättningar för att få fler
turister och besökare till vår destination. Detta sker genom att öka
bokningsgraden och förmedla logi och paket, gemensam
marknadsföring och kommunikation genom webbportalen
bergslagen.se, broschyrer och utåtriktade insatser på utvalda
marknader. Föreningen ska också driva utvecklingsarbete och
projekt som syftar till att destinationen utvecklas på ett positivt sätt
och därigenom öka den ekonomiska aktiviteten som direkt eller
indirekt främjar medlemmarnas intressen. Föreningen har inga
anställda utan de som arbetar inom ramen för verksamheten har
sina anställningar i kommunerna eller arbetar på uppdrag.
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Tursams målsättning är att destinationsutveckla Bergslagen samt
marknadsföra i både Sverige och i utlandet. Destinationsarbetet
utgår från det lokala arbetet i företag och föreningar.
Tursam förmedlar även privata fritidshus/stugor och stugbyar i
Bergslagen och i hela Örebroregionen.
Tursam tar fram Gruppreseguiden samt Bergslagens magasin.
Deltar i mässan Senior i Älvsjö, Bergslagsklassikern 4 ggr/år samt
Bergslagsträffar minst 2 ggr/år.
Destinationsutvecklingsprojektet ”Bergslagen Outdoor” syftar till
att lyfta fram naturupplevelser som en resurs. Marknadsföringen
inriktas på att lyfta fram det rika utbudet av paddel-, vandrings och cykelleder m m.
Utvärderingen av Tursam
På uppdrag av Tursams styrelse har PwC utvärderat föreningens
verksamhet och dess samverkan med medlemskommunerna och
företagare inom besöksnäringen. PwC har intervjuad de närmaste
intressenterna. I uppdraget har även ingått att föreslå förändringar
av verksamheten.
Sammantaget kan sägas att alla som intervjuats är tillfreds med
föreningens ambition att förmedla Bergslagen som ett
sammanhållet begrepp, bland annat genom den webbsida
(bergslagen.se) som lanserats. Däremot fungerar inte
kommunikationen och samverkan mellan styrelse och
destinationsgruppen på ett optimalt sätt. En allmän uppfattning är
också att medlemskommunerna inte i tillräckligt hög grad
engagerar sig i frågor rörande turism och besöksnäring. Dessutom
har kommunerna sinsemellan olika fokus i det lokala arbetet. Ett
fåtal representanter från näringen anser att Tursam inte bidrar till
deras utveckling, och tycker inte att föreningen utgår från
branschens behov och viljeinriktning. Utredaren har, som tidigare
konstaterats, i uppdrag att även föreslå förändringar på
verksamheten. Detta sammanfattas i rapporten:
Varje medlemskommun bör fatta ett aktivt beslut som understryker
viljan att fortsätta i föreningen. Utifrån detta engagemang bör
styrelsen besluta om en arbetsfördelning för
medlemskommunerna.
Tursam måste själva initiera utvärderingar och skapa dialog med
besöksnäringen med syfte att utveckla arbetet med
destinationsutvecklingen.
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Varje medlemskommun behöver definiera och sätta mål för sitt
deltagande i Tursam för att den gemensamma turismstrategin ska
kunna bli förankrad och effektiv.
Utredaren konstaterar också att den utvärdering som gjordes 2013
identifierade samma utvecklingsområden som den senaste. Om
inga förändringar genomförts under dessa tre år ifrågasätter
utredaren om Tursam i sin nuvarande form kan överleva på sikt.

2.5 Nuvarande kostnader
Grundavtalet innebär en årlig kostnad för Hällefors kommun á 503
712 kr exklusive moms, samt tilläggsavtal 199 992 kr vilket
sammantaget är en årlig kostnad på 703 704 kr. Därtill hyra 50 000
kr per år samt annonskostnader.
2.6 Framtidens Turistbyrå
”Tidigare var turistbyråerna ofta den enda informationskanalen
för besökarna. Idag finns oändligt många fler kanaler.”
Besöksnäringen är en naturlig del av Hällefors kommuns
strategiska arbete med näringslivsutveckling. Genom
upphandlingen av såväl turistbyråfunktionen som
utvecklingsansvaret för turistverksamheten frånhänder kommunen
sig både det strategiska och utförandemässiga ansvaret för
besöksnäringen och turistbyråverksamheten.
De senaste årens tekniska utveckling har revolutionerat
informationsöverföringen. Detta är mycket påtagligt när det gäller
turistinformation. Inte minst den tekniska utvecklingen med
webbsidor, sociala medier och appar ritar om landskapet för vilka
kanaler som bäst är anpassade för att öka modern turism. Tidigare
var turistbyråerna ofta den enda informationskanalen för
besökarna. Idag finns oändligt många fler kanaler, men endast ett
fåtal erbjuder de fördelar som det personliga mötet innebär. Dock
har besökarnas anledning att uppsöka en turistbyrå blivit färre,
exempelvis kartor och enkla frågor om öppettider och liknande är
idag lätta att få svar på via andra kanaler.
Det kan konstateras att it-teknikens utveckling ställer krav på
förnyelse av turistbyråfunktionen. I allt mindre omfattning
fungerar turistbyråer som resebyråer, det vill säga en plats där
semesterbesluten fattas i dialog med personal på plats. En
genomgående trend är att den lokala turistverksamheten och dess
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lokalisering ska ligga så fysiskt nära turisternas besöksställen som
möjligt.
Därför är det viktigt för destinationer/områden att arbeta
uppsökande för att nå sina besökare med personliga möten för att
både kunna visa upp ett gott värdskap och stimulera till att
förlänga vistelsen. Organisationen Visita, som arbetar för att
stärka svensk turism, beskriver ett förändrat beteendemönster för
vad som avgörande för att turister väljer ett resmål och om de
stannar längre än planerat.
Ett gott värdskap är konsten att få människor att känna sig
välkomna. Det handlar om att se de vi möter som människor som
vi kan hjälpa till en bättre dag, eller ge en bättre upplevelse. Ett
gott värdskap rymmer begrepp som service, bemötande, kvalitet,
vänskap och gästfrihet.
InfoPoints
InfoPoints syfte är att ge besökarna enklare service samt att bredda
värdskapet för Hällefors kommun. De drivs av andra aktörer i nära
samarbete med ansvarig för besöksnäringen. InfoPoints kan vara
en butik, en restaurang, ett café, en boendeanläggning, en
turistattraktion etc.
Besöksnäringsverksamhet är en komplex verksamhet. Det handlar
dels om att upprätthålla en god service för de turister som redan
finns i kommunen, men framförallt att jobba med
destinationsutveckling, genomarbetade målgruppsanalyser samt
marknadsföring som dels tar tillvara it-teknikens möjligheter samt
skräddarsyr budskap och erbjudanden efter detta.
Hällefors kommun har ett brett utbud av attraktioner som har stor
potential att utvecklas än mer, inte minst genom ett utökat arbete
med paketlösningar för turister.
Turistinformationen bör alltså förläggas till platser där turister rör
sig mest frekvent. Ett system med InfoPoints kan med fördel
införas i Hällefors kommun, vilket ökar chansera för turister att
faktiskt möta personal på orten som kan berätta om fler saker att
uppleva i kommunen och på sätt förlänga turisternas besökstid
eller bereda väg för fler besök till orten. Befintliga mötesplatser
som Medborgarcentrum samt biblioteket i Grythyttan kan utgöra
fasta platser för turistservice och att det därtill kan skapas ett större
antal så kallade Inforpoints.
Ett system med säsongsanställda ungdomar kombinerar utökad
service gentemot besökare och skapar samtidigt meningsfulla och
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utvecklande feriearbeten för ett antal av kommunens
gymnasieungdomar.
Till det redan goda besöksklustret Loka-Grythyttan har
Björskogsnäs fogats och bör användas aktivt i marknadsföringen.
Hällefors kommun bör förstärka tjänsten som näringslivsstrateg
med ytterligare en deltidstjänst.
Fördelen med det är dels att kommunen åter tar det strategiska
ansvar som huvudman för en av de vikigaste näringarna för
kommunens utveckling. Besöksnäringen ska ses som en naturlig
del av kommunens lokala näringspolitik. Hur omfattande en sådan
tjänst bör vara är svårt att bedöma. Det kommer initialt att krävas
ett omfattande arbete av informationsöverföring och
kompetensutveckling för att kommunen ska kunna garantera
kontinuitet och kompetens i turistverksamheten.
Verksamheten måste utgå ifrån och bygga på det arbete som
utförts av entreprenören under tjugotvå års verksamhet. Viktigt är
också att Hällefors kommun säkerställer sitt åtagande gentemot
Tursam, Samtidigt kan inte samordningen med Tursam avgöras på
i vilken driftform Hällefors kommun väljer för sin
turistverksamhet.
Kommunförvaltningen menar att kommunfullmäktige bör besluta
att upphäva beslutet att turistbyråfunktionen upphandlas samt att
kommunfullmäktige ger kommunförvaltningen i uppdrag att
utforma en organisation som hanterar besöksnäringen enligt ovan
beskriven form.
Referenser
1)
2)
3)
4)
5)

Infopoints – beskrivning och kriterier/ÖrebroKompaniet
Fakta om svensk turism – Visita
Utvärdering av Tursam - PwC
Turistnäringen i Örebro län – Region Örebro län
Årsavstämning om Turistbyrån – Hällefors bokhandel AB
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Kommunförvaltningen 712 83 Hällefors
Besöksadress Sikforsvägen 15 Hällefors
Telefon 0591-641 00 vx • Fax 0591-109 76

Sida

1(2)
Datum

2019-01-31
Kommunfullmäktige

Upphävande av policy och handlingsplan för sexuella
trakasserier, dnr KS 18/00302
Beslutsunderlag
Policy och handlingsplan angående sexuella trakasserier giltig från 2012-1206.
Ärendet
Hällefors kommun har en policy och handlingsplan angående sexuella
trakasserier. Idag ställer Diskrimingeringslagen krav på att arbetsgivaren ska
ha riktlinjer och rutiner i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier
och repressalier i sin verksamhet. I arbetsmiljöverkets föreskrifter om
organisatorisk och social arbetsmiljö ställs det dessutom krav på att
arbetsgivaren ska ha riktlinjer och rutiner för hur arbetet med kränkande
särbehandling bedrivs och förhindras.
Hällefors kommun har idag en policy och handlingsplan angående sexuella
trakasserier, men saknar riktlinjer och rutiner för trakasserier, repressalier och
kränkande särbehandling. Kommunförvaltningens förslag är därför att
upphäva policyn och handlingsplanen angående sexuella trakasserier och att
fortsättningsvis ha en och samma riktlinje och handlingsplan angående
trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och repressalier.
Denna ska tydliggöra hur Hällefors kommun ska arbeta med dessa frågor.
Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att se över förekommande policys
inom personalområdet och samla de övergripande inriktningarna i ett färre
antal policys. De ska visa de övergripande inriktningarna medan frågor av
mer praktisk karaktär ska återfinnas i riktlinjer.
Ekonomi

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

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

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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Miljö

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

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

Information och samverkan kommer att ske i kommuncentrala
samverkansgruppen.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Upphäva antagen policy och handlingsplan angående sexuella
trakasserier.

--Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på förvaltningens förslag till beslut vilket
bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Upphäva antagen policy och handlingsplan angående sexuella trakasserier.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Upphäva antagen policy och handlingsplan angående sexuella trakasserier.
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1

Målsättning

Det är en viktig målsättning att ingen, oavsett kön eller sexuell
läggning, ska utsättas för sexuella trakasserier eller annan form av
kränkande behandling.

2

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är ett problem för de anställda och ett allvarligt
hot mot arbetsglädje, ekonomi och möjligheter till framgång i arbetet.
I enlighet med jämställdhetslagen och kommunens jämställdhetsplan
(A-P-2200) har denna handlingsplan för att förebygga och utreda
sexuella trakasserier tagits fram.
Viktiga punkter:
• Tyngdpunkten när det gäller sexuella trakasserier läggs på hur
någon uppfattar ett visst beteende, inte på vilket motiv
trakasseraren har
• Ovälkommet och oönskat beteende omfattar såväl fysiskt,
verbalt som ickeverbalt uppträdande
• Särskilt allvarliga sexuella trakasserier är när någon i beroende
ställning trakasseras av den som är överordnad och/eller har en
maktposition
Sexuell uppmärksamhet övergår i sexuella trakasserier om beteendet
forstätter sedan den som blivit utsatt sagt ifrån att det är ovälkommet.
Det krävs alltså att den som utsätts för beteendet säger ifrån på ett
klart och tydligt sätt. Om det behövs kan man begära stöd av någon
annan.
Sexuella trakasserier handlar inte enbart om beteenden av sexuell
natur, det behöver inte alls ha med sexualitet att göra. Trakasserier är
ofta ett uttryck för maktbehov eller fientlighet mot personer av det
motsatta könet. Sex betyder kön och det är viktigt att framhålla att
sexuella trakasserier är trakasserier på grund av kön. Sexuella
trakasserier påverkar kvinnors och mäns integritet och kan upplevas
som kränkande, hotande eller förnedrande.
Exempel på sexuella trakasserier:
•
•
•
•
•
•

ovälkommen fysisk kontakt, alltifrån avsiktlig onödig
beröring, klappande och nypande till våldtäktsförsök
”runda” ord och pornografiska bilder
ovälkomna förslag eller krav om sexuella tjänster
nedsättande skämt om det kön den tilltalade tillhör, som kan
uppfattas som stötande eller sårande
ovälkomna gester, blickar, visslingar eller tilltalsord med
sexuell anspelning
ovälkomna kommentarer om utseende
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•

annat uppträdande som svärtar ner eller förlöjligar det kön den
tilltalade tillhör, eller beteende grundat på kön som är
skymfande för en arbetstagare

Hällefors kommun tar uttryckligen avstånd från sexuella trakasserier
på arbetsplatsen. Hällefors kommun tar även uttryckligen avstånd från
pornografiska bilder på arbetsplatserna och uppsökande av
adresser/bilder på internet med pornografiskt innehåll.
Sexuella trakasserier definieras som ett ovälkommet och sexuellt
betingat uppträdande. Det är ovälkommet i den mening att den som
uppträdandet riktar sig emot - kvinna eller man - känner sig illa till
mods, förnedrad eller kränkt.
Sexuella trakasserier förknippas ofta med känslor som rädsla, otrygghet och
förödmjukelse. Rädsla att förlora sitt arbete eller riskera sin ekonomi om personen
anmäler trakasserierna. Otrygghet i arbetet är ett hot mot arbetsglädje, hälsa och
utveckling i arbetet. Förödmjukelse drabbar både den utsatte och dennes familj när
den personliga integriteten kränks.
Alla medarbetare i Hällefors kommun, såväl chefer som övrig personal, har ansvar
för att skapa ett öppet, respektfullt förhållningssätt mot varandra. Det bästa sättet
att förebygga sexuella trakasserier och annan kränkande behandling är att
diskutera på arbetsplatsen vad som uppfattas som otrevligt, obehagligt och
ovälkommet. Ett sätt att hålla diskussionen vid liv är att använda sig av dagliga
inslag i media och reklam.
Den som upplever att den blivit utsatt för kränkande särbehandling eller sexuella
trakasserier ska anmäla detta till närmaste arbetsledare, förvaltningschef,
personalansvarig, rehabsamordnare eller fackliga företrädare. Om den utsatte
känner att han/hon istället vill prata med någon utomstående kan denna vända sig
till kommunens företagshälsovård. Där kan man få råd, stöd och hjälp att agera på
rätt sätt.
Alla ska ha en sund och säker arbetsmiljö där ohälsa förebyggs, vilket
innebär att arbetsplatsen ska vara fri från sexuella trakasserier och
kränkande särbehandling. Skulle trakasserier ändå uppstå är vårt mål
att dessa skall handläggas effektivt och på ett korrekt sätt. Handlingar
av denna karaktär måste få ett snabbt slut för att förhindra att
individen och verksamheten kommer till ytterligare skada.
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3

Lagar och avtal

3.1

Jämställdhetslagen

§ 6: Arbetsgivaren skall vidta åtgärder för att förebygga och förhindra
att någon medarbetare utsätts för sexuella trakasserier eller
trakasserier på grund av en anmälan om könsdiskriminering.
3.2

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen omfattar såväl fysisk som psykisk arbetsmiljö.
3.3

Brottsbalken

Den som anklagas för sexuella trakasserier måste genast sluta med sitt
beteende. Grova trakasserier kallas för ofredande, sexuellt ofredande,
sexuellt utnyttjande eller våldtäkt i Brottsbalken och är straffbelagda.
3.4

Arbetsrättsliga regler

3.4.1

Kollektivavtal

Det finns olika regler som anger hur och i vilken form sanktioner kan
vidtas mot den som gjort sig skyldig till sexuella trakasserier. I
kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) finns regler om
disciplinära åtgärder, tex skriftlig varning.
3.4.2

Lagen om anställningsskydd (LAS)

I vissa fall kan arbetsgivaren vidta åtgärder mot den som begår
sexuella trakasserier, tex omplacering, uppsägning och avskedande.
Arbetsgivaren kan också bli skadeståndsskyldig mot en arbetstagare
som slutat sin anställning på grund av sexuella trakasserier om
arbetsgivaren känt till detta men förhållit sig passiv.

4

Ansvarsnivåer

Ansvaret för arbetet mot sexuella trakasserier fördelas enligt följande:
• Kommunfullmäktige beslutar om policy och handlingsplan
• Förvaltningsledning sprider information och följer upp
tillämpningen
• Chefer ansvarar för att motverka sexuella trakasserier samt att
kraftfullt lösa problem som uppstår
• Alla medarbetare är skyldiga att tillsammans verka för att
skapa och vidmakthålla ett öppet och vänligt klimat. Var och
en ansvarar för sina egna attityder, värderingar och handlingar.

5

Handlingsplan

Om du är utsatt, tala med:
• En god vän eller arbetskamrat
• Din närmaste chef
• Din fackliga företrädare
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• Personalchef eller personalsekreterare
• Företagshälsovården
Gör klart för den som trakasserar att du inte tolererar beteendet.
Om du misstänker att någon annan är utsatt:
• Tala med den drabbade
• Tala med din närmaste chef om dina misstankar
• Om inte nödvändiga åtgärder vidtas, kontakta fackliga företrädare,
företagshälsovården, personalchef eller förvaltningschef
Om du anklagas för att trakassera någon:
•
•
•
•

Fundera på vad du sagt och gjort
Tänk igenom i vilka situationer du kränker
Tala med din chef
Be om förlåtelse

Den chef som får anmälan om misstänkt eller pågående kränkande
behandling ska omedelbart vidta nödvändiga åtgärder. I första hand
ska de anmälda omständigheterna utredas.
Förvaltningschef, personalchef eller företagshälsovården kan
konsulteras för råd och stöd.

6

Rutiner

Normalt handläggs ett ärende informellt. De flesta kränkningar upphör
om man tydliggör att det är ett beteende som inte tolereras.
6.1

Rutiner för chefen

Ta först kontakt med den som är drabbad. Sök efter lösningar där den
drabbade kan aktiveras och finnas kvar på arbetet. Undvik
sjukskrivning på grund av kränkningen, är det enda lösningen är det
viktigt att upprätthålla kontakten med den drabbade.
Samtala enskilt med berörda i första skedet. Behandla ärendet
konfidentiellt och sekretessbelägg i normalfallet inkomna handlingar.
Om det behövs därefter kan hela arbetsgruppen samlas för att
diskutera den uppkomna situationen. Avstå från att leta efter
syndabockar, det viktiga är att nå en lösning så att man kan gå vidare.
Diskussioner och argument ska vara sakliga. Den eventuella
misskötsamheten som framkommer i utredningen, från en eller flera
personer, ska handläggas enligt gällande arbetsrättsliga regler.
Sök kvalificerad hjälp vid behov. Ge information till fackliga
företrädare och se till att både individ och grupp kommer ur en
oönskad situation.
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6.2

Rutiner för dig som medarbetare

Om de grundläggande problemen förblir olösta är risken för
följdverkningar stor. Arbetstagarna i gruppen har ofta stor kunskap om
vilka organisatoriska problem som behöver lösas. Det är viktigt att
tydliggöra dessa problem när kränkningar förekommer.

7

Sammanfattning

Sammanfattningsvis ska betonas att det är viktigt att arbetsgivaren
dokumenterar händelseförloppet, tidpunkt och inblandade parter.
Tänk särskilt på:
• Att vara i beroendeställning – det är viktigt att chefer med flera är
medvetna om att det inte är enkelt att säga ifrån gentemot någon
man är i beroende ställning till och som trakasserar.
• Förhindra ställningskrig – förhindra att skvaller och
gruppbildningar uppstår som kan medföra till exempel mobbning
och utstötning.
På våra arbetsplatser är sexuella trakasserier inte ett tillåtet
beteende!
Sök inte efter VEM som orsakat utan VAD som orsakat!
Oavsett vem som anses ha fel – ge stöd!
Kontaktpersoner:
Förvaltningschefer:
Kommunförvaltningen, Lena Sahrblom, 64 129
Bildningsförvaltningen, Tina Lanefjord, 64 150
Omsorgsförvaltningen, Anna-Karin Bergstén, 64 213
Personalenheten:
Personalchef Ann Karlsson, 64 113
Personalsekreterare Helen Wallstedt, 64 133
Företagshälsovård:
Bergslagens arbetsmiljö, 135 00
Fackliga företrädare:
Kommunal, 512 59
Lärarförbundet, 641 17
Lärarnas riksförbund,
Vårdförbundet,
Vision,
Akademikerförbundet SSR,
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Personalenheten 712 83 Hällefors
Besöksadress Sikforsvägen 15 Hällefors
Telefon 0591-641 00 vx • Fax 0591-109 76
kommun@hellefors.se
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Datum

2019-01-31
Kommunfullmäktige

Upphäva arbetsordning för kommunfullmäktiges
beredningar, dnr KS 14/00142
Beslutsunderlag
KF 2015-04-14 § 88
Ärendet
Under förra mandatperioden fastställde kommunfullmäktige 2015-04-14 § 88
en arbetsordning för sina beredningar. Efter att den politiska organisationen
justerats, finns innevarande mandatperiod bara valberedningen kvar som fast
beredning under fullmäktige. Valberedningens uppdrag har också smalnats av
då det tidigare demokratiutvecklingsuppdraget flyttats över till
kommunfullmäktiges presidium.
Med anledning av denna förändring anser kommunfullmäktiges presidium att
arbetsordningen för kommunfullmäktiges beredningar inte längre är aktuell
och därför bör upphävas.
Om behov av att reglera valberedningen eller de tillfälliga beredningarna
anser kommunförvaltningen att detta kan göras genom antingen framtagande
av en ny generell arbetsordning eller genom enskilda beslut som reglerar
beredningarnas uppdrag, arbets- och återrapporteringsformer etc. Initiativ till
sådan arbetsordning bör i så fall komma från kommunfullmäktiges presidium.
Ekonomi

Upphävandet av gällande arbetsordning får inga ekonomiska konsekvenser.
Ersättningar och arvoden regleras i kommunens arvodesbestämmelaer.
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.

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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Medborgarperspektiv

Arbetsordningen för beredningarna har givit möjlighet att bjuda in andra än
förtroendevalda i arbetet, vilket syftade till att bredda intresset för
samhällsfrågor och göra insteget till de politiska forumen enklare.
Kommunförvaltningen uppfattning är att denna möjlighet inte utnyttjats
speciellt flitigt under föregående mandatperiod.
Förvaltningens förslag till beslut
Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar upphävs.
--Under allmänna utskottets behandling av ärendet yttrar sig Vivianne
Pettersson (M) utan att yrka.
Nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist föredrar ärendet.
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut vilket bifalls.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar upphävs.
--Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer ordförande Annalena
Järnberg (S) bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar upphävs.
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Datum

2019-01-31
Kommunfullmäktige

Inkallelseordning i Hällefors kommun, dnr KS 19/00027
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Allan Myrtenkvist (S)
att inkallelseordningen för (S) ska vara (S), (V).
Vivianne Pettersson (M) yrkar att inkallelseordningen för (M) ska vara (M),
(C), (GL), samt att inkallelseordningen för (GL) ska vara (GL), (M), (C)
Johan Stolpen (V) yrkar att inkallelseordningen för (V) ska vara (V), (S)
Lars-Göran Zetterlund (C) yrkar att inkallelseordningen för (C) ska vara (C),
(M), (GL)
Fredrik Dahlberg (SD) yrkar att inkallelseordningen för (SD) ska vara (SD),
(M).
Ovanstående bifalls.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Inkallelseordning i Hällefors kommuns nämnder, styrelse och underlydande
organ ska vara:
(S): (S), (V)
(M): (M), (C), (GL)
(GL): (GL), (M), (C)
(V): (V), (S)
(C): (C), (M), (GL)
(SD): (SD), (M)

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

Sida

1(2)
Datum

2019-01-31
Kommunfullmäktige

Ekonomisk rapport januari 2019, dnr KS 19/00030
Informationsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-18 § 185
Ekonomisk rapport, daterad 2019-01-29
Ärendet
Utifrån kommunfullmäktiges beslut 2018-12-18 och har
kommunförvaltningen sammanställt en ekonomisk rapport vad gäller
avstämning av kommunens prognostiserade årsresultat.
Ekonomi

Enligt nuvarande prognos kommer kommunen att uppnå tre av fem
finansiella resultatmål som antagits för verksamhetsåret 2019.
Resultatmål
Resultatmål
Nettokostnadsandel
Investeringsandel
Pensionsskuld
Soliditet

Antagna
2,0 %
97,1 %
5,8 %
4,0 mkr
-1,1%

Prognos
-0,8 %
99,9 %

Helårsprognosen för kommunens årsresultat visar på ett underskott på
-3,5 miljoner kronor. Det är 12,5 miljoner kronor sämre än budgeterat.
Största anledningen är att kommunstyrelsens förvaltning har stora
svårigheter att ställa om verksamheten utifrån rådande ekonomiska
förutsättningar. Kommunstyrelsen som enda driftnämnd har prognostiserat
en helårsprognos på -8,2 miljoner kronor i förhållande till fastställd
driftbudgetram, efter hänsyn till kommunförvaltningens föreslaga interna
åtgärder på totalt 11,8 miljoner kronor.
Målet med år 2019 är att göra ett resultatöverskott på 9,0 miljoner kronor
för att stärka kommunens ekonomi på lång sikt. Enligt nuvarande prognos
kommer kommunen inte att klara budgeterat årsresultat och det lagstadgade
balanskravet.
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Folkhälsa

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

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

Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på
frågan utifrån detta perspektiv.
--Med detta har kommunstyrelsen informerats. Informationen vidarebefordras
till kommunfullmäktige.

BILAGA
2019-01-29

Ekonomisk rapport
Januari 2019

Avstämning finansiella mål
Enligt nuvarande prognos kommer kommunen att uppnå tre av fem finansiella resultatmål som
antagits för verksamhetsåret 2019.
Resultatandel

Hällefors kommuns långsiktiga mål är att redovisa ett positivt resultat som över en femårsperiod minst
motsvarar 2,5 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag samma period och
beräknas inte uppnås. Finansiella målet för det enskilda verksamhetsåret 2019 är att resultatandel ska
uppgå till minst 2,0 procent vilket inte beräknas uppnås enligt nuvarande prognoser. Nuvarande
prognoser beräknas uppgå till -0,8 procent i resultatandel.
Nettokostnadsandel

Grundläggande för en god ekonomi är att det finns en balans mellan löpande intäkter och kostnader.
Ett sätt att belysa detta förhållande är att analysera hur stor andel de löpande verk-samhetskostnaderna
tar i anspråk av skatteintäkter och bidrag. Redovisas en nettokostnadsandel under 100 procent har
kommunen en positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter. Når kommunen 98 procent eller
lägre över en längre tidsperiod brukar detta betraktas som god ekonomisk hushållning.
Hällefors kommuns mål för verksamhetsåret 2019 är att nettokostnadsandel ska uppgå till högst
97,1 procent vilket inte beräknas uppgås enligt nuvarande prognoser. Enligt helårsprognos beräknas
nettokostnadsandel uppgå till 99,9 procent.
Investeringsandel

Hällefors kommuns långsiktiga mål är att redovisa investeringar som över en femårsperiod högst
motsvarar 4,8 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag samma period.
Finansiella målet för det enskilda verksamhetsåret 2019 är att investeringsandelen ska uppgå till minst
5,8 procent och det kommer att uppnås enligt nuvarande prognoser.
Pensionsskuld

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilket i praktiken innebär
att större delen tas upp som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Denna del av
pensionsskulden är dock lika viktig att beakta ur risksynpunkt, då utbetalningarna kommer att belasta
kommunens resultat under många decennier.
Hällefors kommuns långsiktiga mål är att försäkra bort den långsiktiga pensionsskulden som över en
femårsperiod minst motsvarar 20 miljoner kronor. Under år 2019 är kommunen målsättningen att
bortförsäkra pensionsskulden med lägst 4,0 miljoner, vilket beräknas att uppnås.
Soliditet

Vid en analys av kommunens kapacitet är soliditeten ett centralt begrepp. Nyckeltalet visar hur stor del
av tillgångsmassan som finansierats med egna medel. Årets resultatutveckling visar om det egna
kapitalet ökat eller förbrukats. Det räcker emellertid inte med ett nollresultat om tillgångsmassan ökar,
eftersom den självfinansierade delen av tillgångarna då minskar vilket leder till ökade kostnader för
lånat kapital. Ju större soliditet desto större finansiellt handlingsutrymme.
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BILAGA
2019-01-29

Kommunens mål att förbättra soliditeten har gjort att kommunen haft en positiv utveckling av
ekonomin sedan år 2009. Vid årsskiftet 2009/2010 hade kommunen en soliditet enligt gällande
lagstiftning ”blandmodellen” på 18,6 procent och i 2018 års delårsrapport uppgår soliditeten till
37,1 procent. Det är en förbättring med 18,5 procentenheter, vilket motsvarar en förbättring med
99,5 procent. Förbättringen beror dels på att kommunen amorterat på långfristiga låneskulden men
också att kommunen redovisat höga positiva resultat.
Tar kommunen hänsyn till alla skulder och lyfter in hela pensionsåtagandet, även den s k
ansvarsförbindelsen, uppgår soliditeten till -6,5 procent i 2018 års delårsrapport. Långsiktiga målet är
att uppnå en soliditet på minst 20 procent vilket gör att det nu kvarstår 26,5 procentenheter utifrån
delårsapportens underlag.
Målsättningen för verksamhetsåret 2019 är att ha en soliditet som är lägst -1,1 procent inkluderat alla
skulder.

Avstämning årsresultat/balanskrav
Kommunens prognostiserade årsresultat

Helårsprognosen för kommunens årsresultat visar på ett underskott på -3,5 miljoner kronor. Det är
12,5 miljoner kronor sämre än budgeterat. Största anledningen är att kommunstyrelsens förvaltning
har stora svårigheter att ställa om verksamheten utifrån rådande ekonomiska förutsättningar.
Kommunstyrelsen som enda driftnämnd har prognostiserat en helårsprognos på -8,2 miljoner kronor i
förhållande till fastställd driftbudgetram, efter hänsyn till kommunförvaltningens föreslaga interna
åtgärder på totalt 11,8 miljoner kronor.
Både generella och riktade statsbidrag har fortsatt att minska. Minskningen av riktade statsbidrag från
Migrationsverket motsvarar inte det generella statsbidraget i form av ”gamla välfärdsmedel” som
verksamheten har behov av. Riktade statsbidrag vad gäller äldreomsorg samt lågstadiesatsningen som
utgår under år 2019 minskar kommunens bidrag med hela 3,8 miljoner kronor. Slutligen har
kommunen fortfarande ett stort antal enskilda ärenden.

Resultaträkning
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

Prognos
-447,2
294,7
153,0
0,4
-4,4
-3,5

Budget
-439,0
296,5
155,5
0,4
-4,4
9,0

-8,2
-1,8
-2,5

-12,5

Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 4,3 miljoner kronor sämre än den antagna
budgeten och utgår från SKL:s senaste cirkulär 18:68. Orsaken är den prognostiserade negativa
slutavräkningen för år 2019 med 4,5 miljoner kronor. Tillsatta regeringen har signalerat om ökade

generella statsbidrag till kommunsektorn men förvaltningen har ännu inga kontreta siffror att
kunna ta hänsyn till i kommunens helårsprognos.
Under februari månad kommer förvaltningen att amortera 17,5 miljoner kronor av låneskulden som
påverkar finansiella kostnaderna positivt. Nyupplåning kommer eventuellt att behöva genomföras
under hösten beroende på hur helårsprognos för drift- och investeringskostnaderna kommer att
utvecklas.
Kommunens balanskravsutredning
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Målet med år 2019 är att göra ett resultatöverskott på 9,0 miljoner kronor för att stärka kommunens
ekonomi på lång sikt. Enligt nuvarande prognos kommer kommunen inte att klara budgeterat
årsresultat och det lagstadgade balanskravet.

Jessica Jansson
Ekonomichef
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Datum

2019-01-31
Kommunfullmäktige

Behov av vård- och omsorgsboende nov, dec. 2018, dnr
KS 18/00028
Beslutsunderlag
Dnr KS 15/00379
Sammanfattning
Redogörelse angående beslut om vård- och omsorgsboende.
Informationsunderlag
Se bilaga
Ärendet
Under nov månad hade 13 personer behov av vård och omsorgsboende.
Erbjudande om plats har gått till 8 personer, av dessa:
-

5 tackade ja till plats i VoB
2 personer tackat nej till erbjudandet
1 person har ej lämnat besked i november
2 personer har flyttat till annan kommun
3 personer bor kvar i ordinärt boende i avvaktan på plats

Under december månad hade 4personer behov av vård och omsorgsboende.
Erbjudande om plats har gått till 2 personer, av dessa:
-

1 person tackade ja till plats i VoB
1 person har ej lämnat besked i december
2 personer bor kvar i ordinärt boende i avvaktan på plats

Under 2018 har 69 ansökningar till VoB inkommit, 36 personer tackade ja till
erbjudande om plats. Omsättningen har varit hög (51%) vilket påverkar både
omsorgstagare, anhöriga samt personal i alla led. Inom kommunen finns idag 71
lägenheter i VoB , 49 lägenheter på Fyrklövern och 22 lägenheter på Nya
Björkhaga.
För att få bättre kontroll och ett snabbare flöde kring handläggningen av
boendeplatser har omsorgens boendesamordnare ansvar för erbjudandet av plats

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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på vård- och omsorgsboende enligt framtagen rutin. Rutinerna samt riktlinjerna
skapar bättre förutsättningar för att korttidsplatserna inte ska användas under för
lång tid utan vara ändamålsenliga.
Ekonomi

Om kommunen inte verkställt besluten inom 3 månader finns risk för
sanktionsavgifter.
Under november och december månad riskerar kommunen inga
sanktionsavgifter.
Folkhälsa

Den äldres behov ändras över tid vilket medför att boende liksom vård- och
omsorgsinsatser måste anpassas över tiden för att motsvara behoven.
Miljö

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

Information kommer att ske innan KS.
--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid Holmgren.
Ordförande Johan Stolpen (V) informerar från majoritetsgruppens förmöte att frågan om
redovisningens frekvens avseende behov av vård- och omsorgsboende diskuterats och
konstaterar att det räcker om det fortsättningsvis redovisas halvårsvis.

Med detta har välfärdsutskottet informerats i ärendet, som vidarebefordras till
kommunstyrelsen för information.
--Med detta har kommunstyrelsen informerats och ärendet läggs till
handlingarna.

