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Kommunstyrelsens ordförande har
ordet
Nu lämnar vi månader av en tid där pandemin styrt våra liv. Vi har under dessa
månader fått lära oss mycket, själva och tillsammans med andra. Nya arbetssätt
och rutiner där de digitala mötesplatserna blev den nya vardagen och vi fann
många nya sätt att träffas och kommunicera på. Nu har samhället öppnat upp
och vi kan åter mötas, men utifrån all den erfarenhet som vi fått, så ser jag att det
digitala arbetet måste stärkas och vidareutvecklas. Ett arbete som inte på något
vis ska ersätta de fysiska mötena, utan vara ett gott komplement med alla de
fördelar det har bland annat genom deltagande på lika villkor, besparingar på
miljön och minskad restid.
Under hösten invigdes den nya förskolan vid Lärkan. Nya fina lokaler och en viktig
framtidssatsning för barnen, personalen och pedagogiken i Hällefors kommun. Nästa vår sker
invigningen av den satsning vi gjort tillsammans med Länsgården. Ett nytt vård- och
omsorgsboende som kommer att innebära nya fina och anpassade boenden och lokaler för
både våra äldre och medarbetare.
Renoveringen av gamla kommunhuset är nu klar. Nya bibliotekslokalen är invigd och
kommer att bli en viktig mötesplats, där utrymme finns för litteratur, kultur, konst men även
en plats där man ska kunna hitta sin hörna för lugn och ro.
Simhallen kommer att stå klar till nästa höst och innebära en ny motions- och fritidsaktivitet
för kommuninvånarna och också nya möjligheter för skolan.
Nästa år så ser jag att det behövs en tydlig och långsiktig satsning på att ta fram nya
detaljplaner samt påbörja arbetet med att stärka löneutvecklingen för våra medarbetare i
Hällefors kommun. Ett stärkt integrationsarbete och bra förutsättningar för en långsiktigt
social hållbarhet liksom våra elevers möjlighet att nå resultat och därmed få en god grund för
att komma vidare i livet, är ytterligare frågor som jag ser ska prioriteras.
Några andra centralt viktiga frågor för Hällefors kommuns framtida utveckling är RHS
fortsatta utveckling i Grythyttan och en
fortsatt dialog för ett utvecklat näringsliv
och föreningsliv.
I den budget som nu föreslås, finns
tydliga ekonomiska satsningar kring de
områden jag nämnt ovan,
viktiga
förutsättningar för att ytterligare stärka
Hällefors långsiktiga utveckling och
framtid.

Annalena Järnberg
Kommunstyrelsens ordförande (s)
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Planerings- och
uppföljningsprocessen
Kommunfullmäktige fastställer varje år den strategiska planen bestående av en treårsbudget i enlighet
med Kommunallagen plus ytterligare två år. Första året i planen benämns budget medan de fyra
följande åren kallas plan. Den strategiska planen innehåller omvärldsanalys, mål, inriktning, drift- och
investeringsramar samt resultat-, finansierings- och balansbudget, som utgör underlag för styrning av
verksamheterna. Budgetprocessen under året finns beskriven i kommunens verksamhets- och
ekonomistyrningspolicy och tillhörande riktlinjer. Under våren sker en process som leder fram till att
budget antas i Kommunfullmäktige i juni månad. I stort kan processen beskrivas enligt nedan:
Januari -februari: Kommunstyrelsens förvaltning svarar för att fånga upp fakta från
verksamhetsansvariga och sammanställa och utarbeta underlag till ekonomiberedningen utifrån
riktlinjerna.
Mars-april: Kommunstyrelsens förvaltning genomför en budgetkonferens där kommunfullmäktiges
ledamöter kallas. Dessutom inbjuds även ledamöter från ekonomiberedningen, kommunens chefer,
valda revisorer, fackliga företrädare och övriga nyckelpersoner. Under konferensen presenterar
förvaltningen kommunens ekonomiska och personella situation, förutsättningar för kommande år och
beskrivning av verksamheternas nuvarande situation, framtida utveckling och jämförelse med andra
jämföra kommuner.
Kommunfullmäktiges viktigaste ansvar i den övergripande planeringsprocessen är att bedöma och
uppskatta:
• kommunens finansiella ställning och ange de finansiella förutsättningarna,
• kommuninnevånarnas behov av kommunala tjänster och service, d v s ramarna för den
verksamhet som kommunen bedriver,
• kommunens kommande investeringsbehov.
Ekonomiberedningen genomför budgetdialoger för att få in information och behov av de kommunala
verksamheterna. Utifrån information från dialogen sker överläggningar mellan de politiska
grupperingarna. Under perioden arbetas ett förslag till budget och plan fram för kommande
femårsperiod.
Maj: Kommunstyrelsen lämnar förslag till budget och plan för kommunen åren 2022-2026.
Juni: Kommunfullmäktige beslutar om kommunens budget och plan för kommunen åren 2022-2026.
Augusti-november: Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål, ramar och inriktning arbetar
kommunstyrelsen fram förslag till verksamhetsplan och internbudget, där de kommunövergripande
målen konkretiseras. Verksamhetsplanerna är ett planeringsinstrument för verksamheten samt en
återrapportering, från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige, som beskriver hur den strategiska
planen brutits ner på verksamhetsnivå och beskriver vad som ska göras för att uppnå de uppsatta
målen. Kommunstyrelsen fastställer normalt sina respektive verksamhetsplaner med tillhörande
resultatmål i november månad och återrapportering till fullmäktige sker tidigast i december.
Kommunstyrelsens viktigaste ansvar i den planeringsprocessen är att:
• prioritera insatserna och dess kvalitet inom de givna ekonomiska ramarna,
• arbeta med effektivisering av verksamheten, för att vidmakthålla eller höja kvaliteten inom
givna ramar.
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Oktober: Kommunstyrelsen lämnar förslag till slutgiltig skattesats för kommunen år 2022.
November: Kommunfullmäktige beslutar om kommunens slutgiltiga skattesats för år 2022.
Uppföljning samt helårsprognos för verksamhet och ekonomi avrapporteras till kommunfullmäktige
vid fyra tillfällen per verksamhetsår: Månadsrapport för perioden januari-april, delårsbokslut
för perioden januari-augusti och för verksamhetsåret i kommunens årsredovisning samt
nyckeltalssammanställning.
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Allmän analys
Resultat
De prognoser som SKR avlämnar avseende skatter och generella samt riktade statsbidrag förändrar sig
flera gånger under ett år och förutsättningarna som gällde vid fastställande av budget kan vara helt
förändrade när budgetåret inleds, både i positiv och negativ riktning. Detta ställer allt större krav på
kommunen, att ha en god beredskap för att möta svängningar utan att behöva förändra abrupt i
verksamheterna under pågående budgetår.
Eftersom befolkningssammansättningen och behoven förändras över tid är den stora utmaningen
för Hällefors att med framförhållning omfördela de ekonomiska resurserna till de verksamheter där de
gör störst nytta för Hälleforsborna. Kommunen har goda förutsättningar att möta dessa utmaningar
genom en stark kostnadskontroll men ett litet orosmoln finns när det gäller utvecklingen av antalet
invånare och hur kommunen påverkas av de antalet nyanlända som etablerat sig i kommunen samt de
tomma antal lägenheter som finns.

Befolkningsprognos
Befolkningsprognos

Befolkningsutvecklingen har en avgörande betydelse för kommuns framtid. Hällefors kommun
uppvisar en befolkningsökning som leder till ökade intäkter som kan göra det lättare att ha en hög
samhällsservice. Denna utveckling gör det viktigt för kommunen att se till att vara en attraktiv
kommun som har kvaliteter som gör att människor vill flytta hit och att medborgarna som bor här trivs
och vill bo kvar. Det som kan påverka bedömningen av vad som är en attraktiv kommun är bland
annat goda kommunikationer, attraktiva miljöer, en skola med hög måluppfyllelse och god
äldreomsorg.
Den sista december 2020 hade Hällefors kommun 6896 invånare vilket är en minskning med
117 personer jämfört med föregående år. Födelsenettot för samma period, det vill säga antalet födda
jämfört med antalet döda, var ett underskott med 60 personer. Motsvarande siffra för 2019 var ett
underskott med 24 personer. Flyttningsnettot, det vill säga skillnaden mellan in- och utflyttning, gav
ett underskott med 54 personer att jämföras med 2019 som gav ett överskott med 51 personer.
Framtagna prognoser till år 2041 visar på en fortsatt befolkningsminskning för kommunen. I
prognosen framgår att kommunens befolkning minskar med drygt 6 procent fram till år 2041, vilket är
en förbättring mot tidigare prognos. Enligt framtagna prognoser beräknas kommunen befolkning
uppgå till 6486 invånare i slutet av år 2041.
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Den åldersmässiga sammansättningen visar att kommunen kommer att ha en ökande andel äldre och
en jämn och stabil nivå gällande lägre åldrarna de kommande åren medan andelen i arbetsför ålder
fortsätter att minska. Färre personer kommer därmed att behöva försörja fler. En kommande utmaning
för kommunen är att underlätta för nya invånare att komma i sysselsättning. Kommunen kan
konstatera att antalet äldre äldre, d v s över 80 år, prognostiseras att öka med 17,0 procent fram till år
2041 i förhållande till år 2020, vilket motsvarar 99 invånare. Idag har kommunen 84 vård och
omsorgsplatser inklusive korttidsplatser. Kommunen har beslutat att bygga om Länsgårdens lokaler
till ett nytt ändamålsenligt vård- och omsorgsboende som kommer att innebära en utökning av antalet
platser till totalt 94 platser.
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Arbetsmarknad

Den öppna arbetslösheten i kommunen har ökat med 13 personer under år 2020. Antalet öppet arbetslösa motsvarar nu 4,3 procent av befolkningen i åldern 16-64 år, en ökning med 0,4 procentenheter
jämfört vid årets början. Samtidigt har antalet personer som är sökande i program med aktivitetsstöd
ökat med 28 personer. Exempel på aktivitetsstöd är arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik,
arbetsträning samt jobbgaranti för ungdomar.
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Kommunen räknar med att fortsätta satsa på vuxenutbildning samt de arbetsmarknadsåtgärder som
kommer att erbjudas för att möta upp den arbetslöshet som finns. Det är också viktigt att möta upp
arbetslösheten utifrån en långsiktighet vad gäller utvecklingen av kommunens ekonomiska bistånd.
Ungdomar 18-24 år

Kommunens öppna arbetslöshet inom åldersintervallet 18 till 24 år uppgår till 5,8 procent. Riket och
länet uppvisar 4,8 procent respektive 4,4 procent. Det innebär att kommunen har 1,4 procentenheter
högre öppen ungdomsarbetslöshet i förhållande till länet, vilket innebär att både kommunens och
länets arbetslöshet ökat i förhållande till föregående år men att kommunen procentuellt ökat något
mera. I förhållande till föregående år har öppna arbetslösenheten för ungdomar ökat i hela riket.
Ungdomar 18-24 år
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10,5%
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Av ungdomarna i kommunen är det 10,5 procent som har arbete med någon form av stöd, vilket
innebär att kommunen ligger 2,5 procentenheter högre än länet. I förhållande till riket har kommunen
3,5 procentenheter högre andel av ungdomarna som har arbete med olika former av stöd.
Utlandsfödda 16-64 år

Kommunens öppna arbetslöshet inom gruppen utlandsfödda uppgår till 9,7 procent, vilket är en
ökning med 1,2 procentenheter i jämförelse med föregående år. Riket och länet uppvisar 9,8 procent
respektive 9,6 procent. Det innebär att kommunen har 0,1 procentenheter högre öppen arbetslös inom
gruppen utländskfödda i förhållande till länet. I jämförelse med riket har kommunen 0,1 procentenheter lägre öppet arbetslösa inom gruppen utlandsfödda. Totalt innebär detta att kommunens
arbetslöshet inom gruppen utlandsfödda ökat i förhållande till föregående år men är fortsatt lägre än
åren 2016 till 2017. Kommunen kan konstatera att Hällefors är en av kommunerna som tar emot flest
nyanlända i riket, vilket är en viktig faktor som påverkar statistiken.
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Utlandsfödda 16-64

Näringsliv och besöksnäring
Kommunens arbete med företagsklimatet ska vara inriktad på att skapa goda förutsättningar för att
driva, utveckla och etablera företag i Hällefors kommun och härigenom skapa förutsättningar för hållbar tillväxt. Hällefors kommun är beroende av ett väl fungerande näringsliv.
Kommunen bjuder årligen in till ett antal företagsfrukostar och kontinuerligt sker ett antal
företagsbesök och individuella möten med näringsidkare. En levande dialog mellan företagare,
politiker och tjänstemän är bästa investeringen för utveckling av kommunens framtida näringsliv.
Frågor som alltid är aktuella i dialogen med företagen är, kompetensförsörjning, generationsväxling,
behov av arbetskraft, förutsättningar för att driva verksamhet i kommunen, infrastruktur och
kommunservice.
Kommunikation och information till företagen en viktig del i ett gott företagsklimat. Kommunen
informerar företagen om olika händelser av vikt, stöd som finns att söka och aktuella upphandlingar
inom kommunen genom ett regelbundet informations- och nyhetsbrev. Kommunen uppmärksammar
och kommunicerar också aktivt exempel på framgång hos företagare. Positiva samarrangemang
mellan näringslivet, ideella organisationer, politiker och tjänstepersoner lyfts fram.
Hällefors kommun ska se till att göra det enkelt för företagare att snabbt kunna bygga ut sin
verksamhet eller för nya företagsetableringar att starta. Bland annat genom att verka för att det finns
attraktiv byggklar mark och tillgängliga lokaler med klart ”servicepaket” med fiber och VA.
Infrastruktur är en nyckelfaktor för ett framgångsrikt näringslivsarbete. Säkra vägar, bättre och
effektivare transporter och bättre pendlingsmöjligheter underlättar för såväl nya som etablerade
företag.
Hällefors kommun är aktiv i en samlad regional näringslivsutveckling. Sedan 1 januari 2015 är
Business Region Örebro (BRO) en reguljär verksamhet där Hällefors tillsammans med länets andra 11
kommuner har ingått ett partnerskap Business Region Örebros grunduppdrag är organiserat i fyra
samverkansområden: Investering och Etablering, Marknadsföring och talangattraktion, Expand &
Retain samt näringslivsservice.
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Arbetet med nyföretagande och entreprenörskap samordnas inom BRO. Inom kommunservice
förbättrar kommunen förutsättningarna för företagen genom att erbjuda en väg in, utsedda lotsar för
ärenden som gäller tillstånd. Nyföretagarcentrum i Bergslagen finns, där rådgivning och
informationsmöten sker på plats i respektive kommun.
Besöksnäringen är en starkt växande näring och en utvecklad besöksnäringsverksamhet stärker
kommunens attraktionskraft. Hällefors kommun har valt att samverka inom Destination Bergslagen,
en ekonomisk förening med ändamål att utveckla turismen och besöksnäringen i de fyra
medlemskommunerna. Arbetet sker bland annat genom gemensam marknadsföring och gemensamt
utvecklingsarbete i projekt som främjar tillväxten inom branschen och som leder till fler besökare i
vårt område.
Hällefors kommun har på initiativ av näringslivet ett näringslivsråd som består av företagare och
kommunala representanter. Näringslivsrådet verkar för gemensam samhällsutveckling initierat av
näringslivet. Målbilden är att Näringslivsrådet fungerar som strategisk plattform för att driva gemensamma samhällsutvecklingsfrågor med syfte att bidra till en ökad attraktivitet och tillväxt.

Infrastruktur
Det pågår stora infrastrukturella projekt i Hällefors kommun. Förbifart Hjulsjö står i startgroparna där
åtgärder görs för att förbättra säkerheten och korta restiden mellan Hällefors och Ljusnarsberg samt
till anslutningen mot RV 50 som är ett viktigt stråk för godstrafiken i Mellansverige.
Gång-och cykelväg Hällefors - Grythyttan börjar närma sig slutet i projekteringsfasen och arbetet
närmar sig utförandefasen som är beräknad att starta 2022. Kollektivtrafiken ställer i och med
kommande tidtabeller om så att tillgängligheten till arbetsmarknaden i Örebro ökar.
Arbetet med Bergslagsbanan och intresseföreningen Partnerskap Bergslagsbanan har gått in i en mera
aktiv fas där flera åtgärder för att påverka investeringstakten på sträckan för en utökad kapacitet och
framtidssäkring. För Hällefors del ses ett behov av terminal för både ankommande och avgående gods.
Det finns stora volymer inom den privata skogsbranschen som idag inte når ut på den europeiska
marknaden och därmed kan konkurrera på samma villkor som övriga delar av Europa.
Som ett led i att bli en attraktiv kommun för etablering och bosättning arbetar kommunen systematiskt
med regeringen mål att på längre sikt bör 98 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till
bredband med en hastighet om minst 1 Gbit/s, resterande 1,9 procent bör ha tillgång till minst 100
Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s senast år 2025. Enligt senaste mätningarna
har 90,22 procent av kommunens hushåll bredband enligt målet och 74,17 procent av företagarna. Ser
kommunen enbart till tätbebyggt område är motsvarande siffror 97,82 procent respektive 86,63
procent.

Bostadsmarknad
Bostadsmarknaden är i ett läge där överskottet av lägenheter ökar över tid. Det innebär att inom
kommunen behövs en kontinuerlig minskning av bostäder för att det inte skall uppstå för stora bestånd
med hus helt eller delvis tomställda. Önskvärt är att de fastigheter som finns på mindre attraktiva
lägen inom kommunen samt fastigheter i mindre gott skick avvecklas först. Kommunen behöver ta ett
stort ansvar i denna process och se över möjligheterna till statliga subventioner. Hällefors bostads AB
har utfört en behovsanalys och underhållsplan som kan ligga till grund för systematiskt arbete kring
såväl rivningar som nyproduktion i kommunen.
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Nyproduktionen i kommunen består i dagsläget av enstaka villabyggnader. Hällefors Bostads AB har
genom en heltäckande enkätundersökning för att utreda intresset för småskalig nyproduktion. Intresset
har varit mycket stort för lägenheter som produceras som radhus vid nya Björkhaga. Till de tänkta 5
till 6 lägenheterna har mer än 30 hushåll anmält intresse. En begränsad nyproduktion kan vara ett bra
sätt att få igång flyttkedjorna från villor som bebos av enstaka äldre personer men som skulle lämpa
sig för barnfamiljer. Produktionen kan vara ett ekonomiskt alternativ till att utföra större renoveringar
i befintligt bestånd. Under hösten kommer ett detaljplanearbete påbörjas för att undersöka möjligheten
att uppföra ett villaområde i Grythyttan med sjönära bebyggelse.
Möjligheten till en upprustning av Fyrklöverns lokaler diskuteras fortsatt mellan Kommunförvaltning
och bostadsbolaget. Kommunförvaltning och bostadsbolaget utreder i samverkan bästa möjliga
lösningar för förvaltning av bostäder och lokaler samt övergripande organisation och
samverkansområden.

Politisk mandatfördelning
Genom fria val ger kommunmedborgarna kommunfullmäktige mandat att utforma den kommunala
verksamheten. Kommunfullmäktige har politiskt och ekonomiskt ansvar för all verksamhet och ger
styrelser och nämnder i uppdrag att ansvara för att de olika verksamheterna blir utförda enligt
fastställda styrdokument och tilldelade anslag. Kommunens mandatfördelning 2019-2022 framgår av
tabellen nedan utifrån kommunfullmäktigevalet som genomfördes under verksamhetsåret 2018.

Kommunstyrelsen i Hällefors kommun består av 11 ledamöter och lika många ersättare. Mandatperioden för kommunstyrelsen inleds 2019-01-01 och sträcker sig fram till 2022-12-31. Majoriteten
bestående av ett valtekniskt samarbete mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har sex
ordinarie ledamöter och lika många ersättare, ett valtekniskt samarbete mellan Moderaterna,
Centerpartiet och Grythyttelistan förfogar över fyra ordinarie ledamöter och lika många ersättare
medan Sverigedemokraterna har en ledamot och en ersättare.
Kommunstyrelsen väljs av fullmäktige och ansvarar som enda driftnämnd för det mesta av
kommunens verksamheter, innefattande såväl skola, omsorg och central förvaltning som frivilliga
verksamheter. Därtill kommer det lagstadgade strategiska ansvaret för kommunens utveckling.
Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunens verksamheter organiseras och utförs i enlighet med
fullmäktiges fastställda styrdokument och inom den ekonomiska ram som fullmäktige har anslagit.
Under kommunstyrelsen finns två utskott som har en huvudsakligen beredande roll: allmänna
utskottet och välfärdsutskottet. Utskotten består av fem ledamöter och lika många ersättare, där
majoriteten Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har tre ledamöter och lika många ersättare, medan
samarbetet mellan Moderaterna, Centerpartiet och Grythyttelistan har två ledamöter och två ersättare.
Partier som saknar representation i utskotten, har rätt till insynsplats.
Kommunfullmäktige ansvarar för att tillse att kommunstyrelsen arbetar i enlighet med vad fullmäktige
har beslutat. Till sin hjälp i detta har fullmäktige de förtroendevalda revisorerna.
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Personalförsörjning
Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är ett samlingsbegrepp för personalförsörjning och kompetensutveckling.
Arbetet med kompetensförsörjning kan ses som ett överordnat och övergripande område gällande allt
kommunen gör för att kunna attrahera, rekrytera och behålla goda medarbetare.
Viktiga förutsättningar för att klara personalförsörjningen är bland annat trygga anställningsvillkor, en
god arbetsmiljö med hållbar arbetstidsförläggning, ett icke-diskriminerande och jämställt
förhållningsätt en god lönepolitik samt ett gott ledarskap. En av de stora utmaningarna för framtidens
arbetsliv är digitalisering och automatisering, d v s övergång från analoga till digitala lösningar.
Organisationen behöver ha beredskap för värderingsskiftet det medför både för yngre generationer
och övriga gällande normer och attityder. För att locka framtidens medarbetare behöver kommunen
modernisera och uppdatera arbetssätt. Kompetensförsörjning handlar inte bara om volymer, att hitta
rätt antal medarbetare, utan även om att de som rekryteras ska ha rätt kompetens. Andelen barn och
äldre med omsorgsbehov förväntas öka samtidigt som andelen yrkesverksamma förväntas minska. Det
leder till konkurrens om den tillgängliga arbetskraften. Kommunens viktigaste ambassadörer är
medarbetarna, vad de säger till andra människor kan vara avgörande för kompetensförsörjningen.
I ungdomsbarometerns undersökning 2019 tillfrågades ett antal 15-24-åringar (Generation Z) om sin
syn på framtida arbetsliv. Studien visar att det finns ett stort intresse av att jobba i välfärden. De
uppger att de vill ha ett jobb där de får hjälpa andra och bidra till samhällsnyttan. Särskilt tjejer kan
tänka sig att jobba inom förskola, socialtjänst eller hälso- och sjukvård. Att göra karriär betyder för
unga att blir riktigt duktig på något.
Trygga anställningsvillkor

För att möta utmaningen med personal- och kompetensförsörjningen behöver en rad åtgärder vidtas.
Det är komplext och många olika områden som hänger ihop. En arbetskraftsreserv finns i form av
deltidsanställda och anställda som är frånvarande av olika orsaker, bland annat på grund av
sjukfrånvaro. Även bland utlandsfödda som invandrat finns en arbetskraftsreserv som behöver
integreras i arbetslivet. För att kunna erbjuda attraktiva heltidstjänster och hållbar
arbetstidsförläggning behöver kommunen som arbetsgivare fokusera på den organisatoriska och
sociala arbetsmiljön. För att matcha lediga tjänster mot medarbetarna behöver
kompetensutvecklingsinsatser göras i syfte att stärka kompetensen hos redan anställda. Att rekrytera
tar tid och är resurskrävande, därför är det av största vikt att kommunen kan behålla och utveckla goda
medarbetare. Satsningar på friskvård och andra förmåner är också av vikt samt åtgärder som lockar
äldre medarbetare att arbeta kvar. En kartläggning av verksamheternas processer behöver göras som
visar vilka områden som kan digitaliseras och automatiseras.
Ovanstående insatser kan bidra till ökad jämställdhet genom att skillnaden mellan kvinnors och mäns
löner, pensioner, A-kassa och socialförsäkringsersättningar minskar
Lönebildning och löneprocess

Kommunens attraktionskraft utgörs delvis av lönepolitiken och beslut om prioriteringar och
lönestruktur. En långsiktig strategisk plan för en lönepolitik som möjliggör lönekarriär kan stimulera
medarbetarna att bidra till verksamhetsutveckling som leder till ökad effektivitet och produktivitet.
Vid rekrytering av ny personal kan lönesättningen ibland vara den avgörande faktorn för kandidaten
för att acceptera ett anställningserbjudande. Den ökande konkurrensen om arbetskraft kan leda till
höga lönekrav som kommunen inte kan tillmötesgå utifrån beslutad lönestruktur.
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Arbetsmiljö och friskvård

Arbetsmiljöfrågor är ett växande fokusområde med ökade krav och en ökad medvetenhet hos
medarbetare och chefer. Kommunens chefer har fördelats arbetsmiljöuppgifter och har ett stort ansvar
för arbetsmiljöåtgärder inom sitt verksamhetsområde. För att stödja cheferna inom området erbjuds
kontinuerligt information om nyheter och utbildningar i organisatorisk och social arbetsmiljö samt
inom rehabiliteringsområdet för att säkerställa att cheferna har tillräcklig kompetens.
Ickediskriminerande och jämställda arbetsplatser

För att attrahera medarbetare är det viktigt att organisationen är tydlig med sina värderingar som visar
att jämställdhet och likvärdighet är en självklarhet.
Ledarutveckling

För att nå ett stärkt och hållbart ledarskap har antalet medarbetare per chef under senare år anpassats
till en rimlig hanterbar nivå. Som en följd av detta har antalet chefer i kommunen ökat under de
senaste åren. Ett treårigt ledarutvecklingsprogram har tagits fram innehållande insatser för att stärka
ledarna dels i det formella chefsuppdraget dels i det personliga ledarskapet. I ungdomsbarometerns
undersökning 2019 näst viktigaste faktorn för val av arbetsgivare bra chef/ledarskap. Den viktigaste
faktorn uppgavs vara trevliga kollegor och bra stämning på arbetsplatsen.

Statliga reformer och beslut
Verksamheterna har kartlagt nya lagar, förordningar och övrigt som kan komma att påverka
kommunen. Den 20 september 2021 presenterade regeringen budgetproposition för 2022 och
Höständringsbudget för 2021 till riksdagen. Regeringen föreslår åtgärder för att klimatomställningen
ska gå snabbare, fler ska komma i arbete, välfärden ska stärkas och för att Sverige ska vara ett tryggt
land för alla. Sammantaget handlar det om reformer för cirka 74 miljarder kronor.
Det tillfälliga statsbidraget till kommuner som har tagit emot många nyanlända i relation till antalet
invånare förlängs och föreslås omfatta 200 miljoner kronor för vardera åren 2022, 2023 och 2024. För
2022 fördelas medlen till 58 kommuner.
Medel fortsätter att tillföras för att fördela statsbidrag till 39 gles- och landsbygdskommuner. Syftet är
att stärka kommunernas förutsättningar att stödja utvecklingen av näringsliv och företagsklimat. Stöd
till kommuner med få invånare eller som har särskilda utmaningar på 300 miljoner kronor per år.
Stödet ska användas för de ändamål som kommunerna anser bäst gynnar sina invånare. Stödet
förmedlas via Tillväxtverket och till 2,4 - 7,4 miljoner per kommun.
Regeringen avser att tillföra 500 miljoner kronor till det nationella stödsystemet för bredband (som
beslutades i BP 2020). Det innebär totalt 1,3 miljarder kronor under 2022 för bredbandsutbyggnad.
Regeringen avsätter 75 miljoner kronor extra under 2022 till satsningen Stärkta bibliotek. Det innebär
att detta bidrag till kommunal biblioteksverksamhet under 2022 ligger kvar på 150 miljoner, vilket är
samma nivå som under 2021.
Utbildningsområdet

Ett nytt samlat statsbidrag föreslås införas för förskolan som innebär att två befintliga statsbidrag slås
samman. Statsbidraget kan bland annat användas f att stärka det kvalitetshöjande arbetet i förskolan
och minska barngruppernas storlek. Statsbidraget kommer att ha en socioekonomisk viktning om 50
procent utifrån faktorer som föräldrarnas utbildningsnivå, disponibla inkomst och tid med
uppehållstillstånd i Sverige. Syftet är att fördela mer resurser till de förskolor där det behövs mest.
För 2022 uppgår statsbidraget till cirka 1,7 miljarder kronor. Regeringen aviserar också en
förstärkning av det samlade statsbidraget med 296 miljoner kronor för 2023 och 257 miljoner kronor
för 2024.
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Regeringen föreslår en förstärkning av det så kallade likvärdighetsbidraget med 323,5 miljoner kronor
för 2022. Statsbidraget uppgår då till drygt 6,5 miljarder kronor för 2022. Statsbidraget kommer
succesivt att trappas upp för att uppgå till drygt 8,7 miljarder kronor 2024. Från 2020 kan
statsbidraget även användas för att ha kvaliteten och stärka likvärdigheten i fritidshemmen.
Regeringen ser ett behov förstärkning av undervisningen i grund- och gymnasiesärskolan och
kompetensutvecklingsinsatser för personalen bör tas fram samt verktyg för att bedöma och följa upp
elevernas kunskaper. Garantin för tidiga stödinsatser finns redan i grundskolan, specialskolan och
sameskolan och föreslås nu även införas i grundsärskolan. För dessa ändamål föreslås 85 miljoner
kronor för 2022 samt aviseras 163 miljoner kronor för 2023 och 159,5 miljoner kronor för 2024.
På motsvarande sätt som för 2021 föreslår regeringen en miljard avsätts för skolan för 2022.
Skolmiljarden syftar som för 2021 till att alla barn och elever, trots pandemin, ska få den utbildning
de har rätt till. Medlen kan bland annat användas till ökad undervisningstid och mer stöd för de elever
som behöver det. Statsbidraget avser hela skolväsendet, det vill säga förskolan, den obligatoriska
skolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen.
Vissa elever behöver undervisning i mindre grupp och regeringen anser att det behövs insatser som
riktar sig till huvudmännen som gör det lättare för dem att tillgodose dessa elevers behov av särskilt
stöd. För detta ändamål föreslås 40 miljoner kronor för 2022 samt aviseras 40 miljoner kronor per år
för 2023 respektive 2024.
För ett ökat deltagande i förskolan bland barn 3–5 år samt även för att stärka förskolans arbete med
barns språkutveckling i svenska aviserar regeringen 54 miljoner kronor för 2023 och 93 miljoner
kronor årligen från 2024. Inom ramen för arbetet med barns språkutveckling föreslås Läslyftet
förlängas för att permanentas från 2024.
I syfte att höja kunskapsresultaten och ge elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt föreslås
att elever i grundskolan erbjuds minst 2 timmars extra studietid per vecka utanför ordinarie
undervisningstid för att få hjälp med läxor eller annat skolarbete. Den obligatoriska lovskolan
utvidgas också så att elever erbjuds lovskola under läsåret, exempelvis på höstlovet eller påsklovet.
För dessa ändamål föreslår regeringen 121 miljoner kronor 2022 samt aviserar 246 miljoner kronor
för 2023 och 242 miljoner kronor årligen från 2024.
Statsbidraget för regionalt yrkesvux, inklusive kombinationsutbildningar, bör enligt propositionen
utökas för 2022 och framåt. Regeringen föreslår att statsbidraget tillförs 1 540 miljoner kronor 2022.
Avsikten är att kommunerna ska ingå samverkansavtal med varandra och att individerna fritt ska
kunna söka gymnasial yrkesutbildning som erbjuds inom ramen för ett sådant avtal.
Omsorgsområdet

Schablonersättningen för personlig assistans ökar med 1,5 procent till 319,70 kronor per timme. Stärkt
rätt till assistans, föreslagna budgetförändringar bygger på förslagen som lämnades i betänkandet
SOU 2021:37. Huvudförslagen är att fler barn ska få rätt till personlig assistans, sjukvårdande
insatser ska kunna räknas in i assistanstiden och att egenvården ska regleras. Kostnaderna för
regionerna ökar samtidigt som de minskar för kommunerna. För kommunerna beräknas kostnaderna
minska med 196 samt 392 miljoner kronor för 2022 respektive 2023.
En förlängning görs 2022 och 2023 av de riktade statsbidragen för att minska timanställda i
äldreomsorgen, öka antalet sjuksköterskor på särskilda boende, investeringsbidrag till särskilda
boende med mera, på sammantaget 3,9 miljarder per år. Utbetalningar för de två stora posterna i
denna satsning, totalt 3 miljarder för sjuksköterskor respektive minskat antal timanställda, sker 2022–
2024 medans övriga 900 miljoner betalas ut 2021–2023.

- 12 -

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022
Förstärkning av äldreomsorgslyftet 2022 och 2023 med 1 200 respektive 700 miljoner kronor. Totalt
omfattar äldreomsorgslyftet 1 700 miljoner kronor för 2022 och 2023.
Regeringen aviserar att man avser att införa skyddat boende som en ny placeringsform i skyddat
boende från 2023. Den nya placeringsformen ska omfattas av tillståndsplikt och kvalitetskrav. För
genomförandet av hela reformen föreslås 30 miljoner för 2022 och 345 miljoner 2023.
Mot bakgrund av den stigande långtidsarbetslösheten föreslår regeringen ett tillskott med 701
miljoner för fler extratjänster och introduktionsjobb. Dessa insatser ska riktas till dem som står längst
från arbetsmarknaden. Nystartsjobben förstärks. De tidigare beslutade reformerna om nedsatta
arbetsgivaravgifter för unga och det så kallade växa-stödet får konsekvensen att subventionsgraden
sjunker när de kombineras med anställning med nystartsjobb. Regeringen föreslår ett tillskott med 85
miljoner för att delvis motverka denna effekt. En utökning föreslås på 21 miljoner för att personer
som är 55 år eller äldre ska kunna få nystartsjobb under en längre period. Regeringen föreslår ökade
medel med 52 miljoner för att möjliggöra fler praktikplatser så att fler personer ska kunna ta del av
arbetsplatsförlagda aktiviteter.
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Verksamhetsstyrning
Vision

Hällefors – En attraktiv kommun
Verksamhetsidé

Vi skapar förutsättningar till utveckling för de som lever och verkar i Hällefors
kommun. Vi främjar möten som engagerar och stimulerar till ett öppet och
tolerant samhälle som bidrar till ett gott och tryggt liv. En socialt, miljömässigt
och ekonomiskt hållbar utveckling av kommunen är en överordnad målsättning.
Samverkan mellan kommunens verksamheter och mellan kommunen och
civilsamhället bidrar till genomförandet av Agenda 2030 där vi prioriterar
följande globala mål:
3. God hälsa och välbefinnande
4. God utbildning
5. Jämställdhet
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10. Minskad ojämlikhet
12. Hållbar konsumtion och produktion
16. Fredliga och inkluderande samhällen.

Genom att verka i riktning emot de strategiska målen når vi en god ekonomisk hushållning i vår
verksamhet. För Hällefors kommun innebär god ekonomisk hushållning att verksamheten bedrivs
effektivt, d v s den kommunala servicen ska infria kommuninnevånarnas behov och förväntningar på
ett kostnadseffektivt sätt. Våra strategiska mål är:
Vi är en attraktiv kommun, där invånare och kunder är nöjda med vår
verksamhet

•
•
•

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

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

•
•
•
•
•

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

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

•
•
•

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

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

•
•
•

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

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

Inriktningsmål 2019-2022

Inriktningsmål har ett långsiktigt verksamhetsperspektiv som visar den önskvärda inriktningen och
utvecklingen av verksamheter utifrån ett samhällsperspektiv. Utifrån ett långsiktigt perspektiv ska
kommunen fastställa långsiktiga finansiella mål för att nå målsättningen att förbättra kommunens
soliditet. En målsättning att sträva efter är att redovisa en soliditet som uppgår till minst 20 procent,
inklusive kommunens totala pensionsåtagande.
Verksamhetsmässiga inriktningsmål 2019-2022
Inriktningsmålet för mandatperioden 2019-2022 har fokus att stärka den lokala välfärden, strategisk
näringslivspolitik, fysisk samhällsplanering för framtiden samt lokal demokrati, integration och
föreningsliv.
Mål 1:

Kommunen har en öppen och levande dialog med medborgarna som
skapar delaktighet i den lokala demokratin

Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:

Valdeltagande i senaste kommunvalet (%)
Deltagande i genomförda medborgardialoger
Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar
Nöjd Medborgar-Index – Kultur
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Mål 2:

Kommunen har en väl fungerande välfärd som svarar upp mot
invånarnas behov

Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:
Indikator 5:

Elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram lägeskommun
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun (%)
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning (%)
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till
särskilt boende, medelvärde
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn (%)
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen (%)
Sjukfrånvarotid korttidssjukfrånvaro i förhållande till total sjukfrånvarotid (%)

Indikator 6:
Indikator 7:
Indikator 8:
Indikator 9:
Mål 3:

I kommunen finns förutsättningar för befintliga och växande företag
samt nyetableringar

Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:
Indikator 5:
Indikator 6:
Indikator 7:

Svenskt näringslivs mätning Service till företag
Svenskt näringslivs mätning Kommunpolitikernas attityder till företagande
Svenskt näringslivs mätning Tjänstemäns attityder till företagande
Svenskt näringslivs mätning Skolans attityder till företagande
Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare
Post och telestyrelsens statistik avseende fiberutbyggnad för arbetsställe (%)

Mål 4:

Kommunen investerar för en stark och hållbar framtid

Indikator 2:

Hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd i 10-12 månader under året, andel av alla
hushåll (%)
Långtidsarbetslöshet 25-64 år i kommunen (%) av befolkningen
Invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar (%)
Anställda utrikes födda, kommun, balanstal

Indikator 3:
Indikator 4:
Indikator 5:
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Finansiella inriktningsmål 2019-2022
Grunden för en stark välfärd är ordning och reda i kommunens ekonomi. Därför är det av stor vikt att
den kommunala ekonomin präglas av överskott i goda tider som kan användas för att minska påfrestningar i lågkonjunkturer. För att varje skattekrona ska användas optimalt är det av vikt att kommunens
arbete präglas av öppenhet och tydlighet.
Mål 1:

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

Indikator 1:

Resultatandel

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

2019

2020

2021

2022

TOTALT

0,2
449,9
0,0%

20,1
478,4
4,2%

14,6
487,7
3,0%

15,3
510,5
3,0%

50,2
1 926,5
2,6%

Mål 2:

Hällefors kommun har investeringar som över en femårsperiod
högst motsvarar 4,8 procent av kommunens skatteintäkter och
generella statsbidrag samma period

Indikator 1:

Investeringsandel

Nettoinvesteringar (mkr)
Skatteintäker och utjämning (mkr)
Investeringsandel

2019

2020

2021

2022

TOTALT

20,3
449,9
4,5%

46,0
478,4
9,6%

146,6
487,7
30,1%

74,2
510,5
14,5%

287,1
1 926,5
14,9%

Mål 3:

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

Indikator 1:

Pensionsskulden

(mkr)

2019

2020

2021

2022

TOTALT

Totalt pensionssåtagande
Försäkring

173,7
22,7

167,0
7,2

156,4
0,0

154,9
0,0

29,9

- 17 -

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022

Organisation
Den kommunövergripande ledningsgruppen arbetar med samordning och effektivisering av de
kommunala verksamheterna utifrån det mandat och de uppdrag som lämnas av kommunstyrelsen.
Kommunövergripande ledningsgruppen utgörs av kommunchef, verksamhetschefer, HR-chef,
ekonomichef, fastighetschef, kanslichef, IT-chef, näringslivschef samt samhällsstrateg och leds av
kommunchef.
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Kultur och fritid

Den centrala administrationen består av kultur och fritidschef samt medarbetare i bowlinghallen. Inom
verksamhetsområdet finns en bibliotekschef och en badhuschef som bildar verksamhetsområdets
ledningsgrupp.
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Pedagogisk verksamhet, kulturskola och måltid

Den centrala administrationen består av skolchef och utvecklingsstrateg. Inom verksamhetsområdet
finns en chef för elevhälsan, en måltidschef, en förskolechef, fyra grundskolerektorer, en rektor med
ansvar för gymnasieskola och vuxenutbildning samt en kulturskolechef, som bildar verksamhetsområdets ledningsgrupp.
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Vård och omsorg, arbetsmarknad och integration

Den centrala administrationen består av socialchef, verksamhetsutvecklare samt biståndshandläggare.
Inom verksamhetsområdet finns en enhetschef för planering/systemansvar, en enhetschef inom hälsooch sjukvård, sex enhetschefer inom äldreomsorg, två enhetshetschefer inom LSS/LASS samt två
enhetschefer inom individ- och familjeomsorg, som bildar verksamhetsområdets ledningsgrupp.
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Uppdrag och verksamhet
Kommunstyrelsen är kommunens verkställande organ och lyder direkt under kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutande organ. Kommunstyrelsen ansvarar för
övergripande ledning, styrning och samordning av kommunens samlade verksamhet och har ett
övergripande ansvar för kommunens ekonomiska ställning och utveckling. Styrelsens uppgifter
innefattar även uppsikt över kommunens bolag.
Styrelsen som har 11 ledamöter bereder ärenden som ska behandlas i fullmäktige. Styrelsen
fungerar som beredningsorgan för alla frågor som behandlas i kommunfullmäktige och verkställer
uppdrag inom de områden kommunstyrelsen ansvarar för genom sitt reglemente. Inom
kommunstyrelsen finns två utskott med vardera 5 ledamöter. Utskotten ansvarar för beredning av
kommunstyrelsens ärenden samt den löpande politiska uppföljningen av fullmäktiges och
kommunstyrelsens uppdrag inom respektive verksamhetsområde. Utskotten säkerställer genom
uppföljningen genomförandet av fullmäktiges uppdrag.

Politisk verksamhet

Kommunens politiska verksamhet och stöd till politiska partier administreras av förvaltningen. Här
hanteras även allmänna val, borgerliga förrättningar samt överförmyndarverksamhet. Kommunens
överförmyndarverksamhet förvaltas av gemensamma nämndorganisationen Bergslagens
Överförmyndarnämnd.

Kommunövergripande
Förvaltningschef/Kommunchef

Kommunchef har ansvar för de övergripande strategiska uppdragen. Kommunchef leder
kommunförvaltningen och har huvudansvar för att förvaltningen verkställer uppdragen från politiken
och att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt. Kommunchefs uppdrag utgår från instruktion och
uppdragsbeskrivning för Hällefors kommuns kommunchef, vilket är beslutat av kommunstyrelsen.
Samhällstrateg

Samhällsstrategens huvudsakliga uppgift att utgöra kommunens kris- och beredskapssamordnare samt
vara den primära kontaktytan för Samhällsbyggnad Bergslagen samt statliga myndigheter så som
Region Örebro län och Trafikverket i infrastukturrelaterade ärenden. Dessutom medverka till att stärka
och utveckla infrastrukturen, kollektivtrafiken och bidra till en långsiktig plan för infrastruktur i
kommunen.
Näringslivs- och kommunikationsenhet

Näringslivsarbetet leds av näringslivschef och inriktas på att aktivt, strategiskt och i samverkan med
andra aktörer skapa försättningar för tillväxt och ett bra klimatsklimat. Funktionen arbetar nära
samverkan och i samarbete med Business Region Örebro, Destination Bergslagen,
Nyföretagarcentrum Bergslagen och Örebro Universitet.
Ansvaret för information och kommunikation har kommunchef. Det gäller både den interna
kommunikationen på kommunförvaltningen och den övergripande externa kommunikationen.
Däremot ansvarar enheten för administration och systemskötsel av de kommunikationsverktyg som
kommunen har. Exempel på detta är intranät, hemsida och sociala medier.
Kanslienhet

Kanslienheten är en serviceorganisation inom förvaltningen som har till uppgift att stödja och ge
service till kommunens verksamheter inom kansliområdet. Enheten leds av kanslichef.
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Kanslifunktionen utgör sekretariat för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott samt
övriga nämnder. För förtroendevalda med andra uppdrag än kommunstyrelsen, där kommunchef är
ansvarig tjänsteperson, utgör kanslienheten huvudsaklig kontaktyta mot förvaltningsorganisationen.
Kanslifunktionen ansvarar för den huvudsakliga diarieföringen av kommunens handlingar. Funktionen
ansvarar dessutom för kommunens posthantering och administrerar de politiska valen.
I kanslienhetens uppdrag ingår också kommunens centrala arkiv och skötseln av detta, liksom ansvaret
för utlämnande av allmänna handlingar. Kanslienheten ansvarar för kommunkontorets reception och
växeltelefoni. Allmänna val och folkomröstningar liksom borgerliga förrättningar (vigslar och
begravningar) administreras via kanslienheten.
Administrationen av Finskt förvaltningsområde hanteras inom enheten och har som huvudsaklig
uppgift att tillhandahålla internkonsultativt stöd till chefer och verksamheter för att kommunen ska
uppfylla lagstiftningen inom förvaltningsområdet.
HR-enhet

HR-enheten är en serviceorganisation inom förvaltningen som har till uppgift att stödja och ge service
till kommunens verksamheter inom personalområdet. Enheten leds av HR-chef.
HR-enheten ansvarar för kommunens samlade personal- och löneadministration. HR-enheten hanterar
arbetsrättsliga frågor med lag- och avtalstolkning, rehabiliteringssamordning, arbetsmiljöfrågor,
personalförsörjningsfrågor, chefsutbildning med mera. HR-enheten ansvarar för utarbetande av
styrdokument inom det personaladministrativa området.
Ekonomienhet

Ekonomienheten är en serviceorganisation inom förvaltningen som har till uppgift att stödja och ge
service till kommunens verksamheter inom ekonomiområdet. Enheten leds av ekonomichef.
Ekonomifunktionen ansvarar för kommunens löpande kassafunktion, kravverksamhet, debitering- och
fakturahantering samt förvaltning av donationsstiftelser. Enhetens strategiska uppgift är att utveckla,
samordna och följa upp Hällefors kommunkoncerns verksamhet och ekonomi. Dessutom ansvarar
enheten för kommunens övergripande finansiering. Ekonomienheten ansvarar för utarbetande av
styrdokument inom ekonomiområdet och säkerställa kommunens ekonomistyrningsprocess. Enheten
ansvar för samordning av kommunens interna styrning och kontroll.
Enheten inryms även av upphandling där huvudsakliga uppgiften är att tillhandahålla
internkonsultativt stöd till chefer och verksamheterna som gör att kommunen uppfyller lagkraven.
Enheten samordnar kommunövergripande upphandlingar genom Örebro kommun och kommunerna i
norra Örebro län.
IT-enhet

IT-enheten leds av IT-chef som ansvarar för kommunens IT. IT-funktionens huvudsakliga uppgift är
att stödja utvecklingen av IT-verksamhet för Hällefors kommun så som fiberutbyggnad och
tillhandahålla internkonsultativt stöd till chefer i förändringsarbete och särskilda IT-politiska
ärenden.
Fastighetsenhet

Fastighetsenheten leds av fastighetschef. Enheten ansvarar för förvaltning av kommunens
fastighetsbestånd. Fastighetschef ansvarar också för investeringsprojekt på fastighetssidan, hyresavtal
avseende inhyrda lokaler och fungerar som ett internkonsultativt stöd till chefer i fastighetsfrågor.
Även strategisk lokalförsörjningsplanering och särskilda fastighetspolitiska ärenden ingår i
ansvarsområdet.
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Plan- och bygglovsverksamhet, miljö- och hälsoskydd

Kommunens plan och bygglovsverksamhet samt miljö och hälsoskydd hanteras genom
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen som en samverkan inom norra Örebro län. Nämnden handhar
även bostadsanpassning.
Räddningstjänst, kris och beredskap

Bergslagens Räddningstjänst har uppdraget att förvalta kommunens räddningstjänst och det sker i
samverkan med kommunerna i Östra Värmland.
Gata, park, badplatser

Kommunens gator och vägar, parker och badplatser förvaltas av gemensamma kommunalförbundet
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen som är en samverkan med kommunerna i norra Örebro län.
Affärsverksamhet

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har uppdraget att förvalta kommunens vattenförsörjning och
avloppshantering samt avfallshantering.

Kultur och fritid

Kultur- och fritidschef har ansvaret för kommunens kultur- och fritidsverksamhet.
Verksamhetschef/Kultur och fritidschef

Kultur- och fritidschef ansvarar för badhuset, folkbiblioteket, bowlinghallen samt ledning, utveckling
och samordning inom området kultur och fritidsverksamhet. Kultur- och fritidsverksamheten omfattar
också föreningsbidrag, schemaläggning av kommunens idrotts- och sporthallar, information, stöd och
samordning av föreningsfrågor, föreningsrådet och lovaktiveter. Kultur-och fritidschef ingår i olika
nätverk såväl i regionen som nationellt.
Bibliotek

Bibliotekschef ansvarar för verksamheten i kommunens folkbibliotek som finns placerat i Hällefors
tätort med en filial i Grythyttan.
Badhus

Badhuschef ansvarar för verksamheten i kommunens badhus som finns placerat på Hällevi
idrottsplats.

Pedagogisk verksamhet, kulturskola och måltid

Skolchef har ansvaret för kommunens förskole- och fritidshemsverksamhet, grundskola,
gymnasieskola, vuxenutbildning samt kulturskola och kommunens måltidsverksamhet.
Verksamhetschef/Skolchef

Skolchef ansvarar för ledning, samordning och koordination inom området pedagogisk verksamhet,
kulturskola och måltid.
Utvecklingsstrateg

Driver strategiskt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet. Omvärlds bevakar och ansvarar för
sökande av olika statsbidrag.
Elevhälsa

Elevhälsan ansvarar för förebyggande och främjande insatser samt samverkan rörande barn och unga
inom elevhälsan.
Måltidsenhet

Enheten svarar för kommunens samlade måltidsverksamhet inom förskola, skola och
äldreomsorg. Det finns inom enheten fyra tillagningskök och tre mottagningskök.
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Förskola

Förskola är en pedagogisk gruppverksamhet för barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar och
för barn som har eget behov av verksamheten. Den är öppen hela året och öppettiderna anpassas till
föräldrarnas arbetstider/studietider. Förskolan avser barn i åldern 1-5 år. I kommunen finns förutom de
kommunala förskolorna en privat förskola och pedagogisk omsorg som drivs i privat regi.

Förskolorna är Lärkan, Masken, Bananen och Smultronstället i Hällefors, och i Grythyttan
finns Grythyttan förskola.
Grundskola

Fritidshemsverksamhet är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn till och med tolv års ålder som
vänder sig till barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar och till barn som har ett eget behov av
verksamheten. Förskoleklass är den pedagogiska verksamhet till vilken kommunen är skyldig att
anvisa plats för alla barn från och med höstterminen det år de fyller sex år. Verksamheten ska omfatta
minst 525 timmar per läsår. I kommunen är verksamheten integrerad med grundskola och fritidshem
vad gäller både lokal och verksamhet. I kommunen finns två grundskolor: Grythyttans skola (F-6) och
Klockarhagsskolan (F-9) i Hällefors tätort. Särskolan är integrerad i skolorna.
Gymnasieskola och vuxenutbildning

Området ansvarar för kommunens gymnasieskola, gymnasiesärskola och utbildning för vuxna.
Pihlskolan har tre högskoleförberedande utbildningar; Samhällsvetenskapsprogrammet (SA),
Naturvetenskapsprogrammet (NA) och Teknikprogrammet (TE) samt två yrkesutbildningar:
Industritekniska programmet (IN) och Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL). Dessutom finns
Introduktionsprogrammet (IM). Gymnasiesärskola köps av annan kommun. Pihlskolan ansvarar också
för grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning (Komvux), särskild utbildning för vuxna (Särvux),
svenska för invandrare (SFI) samt yrkesutbildning för vuxna (Yrkesvux).
Kulturskola

Kulturskolan ska svara för frivillig bild-, dans, teater och musikundervisning vid sidan om den
allmänna skolan. Kulturskolan ska ha ett nära samarbete med grundskolan och gymnasieskolan.
Dessutom är fritidsklubben Valhalla och Lilla kvarn organiserade inom kulturskolan.

Vård och omsorg, integration och arbetsmarknad

Socialchef har ansvaret för kommunens vård och omsorg för äldre och funktionsnedsatta,
socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad, integration och särskilt riktade insatser i
form av flyktingmottagande.
Verksamhetschef/Socialchef

Socialchef ansvarar för ledning, samordning och koordination inom området vård och omsorg,
integration och arbetsmarknad.
MA/Verksamhetsutvecklare

Medicinskt ansvarig (MA) ansvarar för hälso- och sjukvårdsprocesserna och att kommunen följer
lagar och författningar för att en god och säker vård och rehabilitering erhålls. MA har också ansvar
för att utreda och anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om patient har utsatts för
allvarlig skada, eller risk för allvarlig skada, i samband med vård och behandling.
Som verksamhetsutvecklare ligger ansvaret för att samordna och leda projekt med fokus på
verksamhetsförändring och kvalitetsutveckling, arbeta med planerings- och uppföljningsprocesser
samt driva verksamhetsutvecklingsfrågor inom omsorgen.
Biståndshandläggning

Handläggarna svarar för kommunens bistånds- och avgiftshandläggning. Handläggningen
omfattar insatser enligt SoL och LSS.
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Planering/systemansvar

Enhetschef är systemutvecklare och ansvarar för de olika datasystemen som finns inom omsorgen,
samordnar hemtjänstens planering samt tar fram och levererar statistik.
Vård och omsorg om äldre och insatser till personer med funktionsnedsättning

Området utgör insatser till personer som är 65 år eller äldre innefattas insatser med stöd av
Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), men även andra verksamheter för äldre
där inget individuellt biståndsbeslut behövs. Insatserna omfattar vård och omsorg i särskilt boende,
korttidsboende, hemtjänst samt öppen verksamhet i form av individuellt behovsprövad dagverksamhet.
Hemsjukvårdsinsatser i ordinärt boende avser insatser enligt HSL och omfattar medicinska insatser,
rehabilitering, habilitering samt omvårdnad som utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
eller av annan vårdpersonal med delegering. Hemsjukvårdsinsatserna ges vid behov dygnet runt.
Hemtjänstinsatser i ordinärt boende avser insatser enligt HSL och/eller avser biståndsbeslutad
personlig omvårdnad och service enligt SoL som ges i ordinärt boende. Personlig omvårdnad avser
insatser för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov, så som hjälp med att äta och dricka, klä
sig och förflytta sig, sköta personlig hygien och skapa trygghet och säkerhet. Service avser praktisk
hjälp med bostadens skötsel, hjälp med inköp, tillredning av måltider.
Kortidsboende/-vård avser bistånd i form av tillfälligt boende för bland annat avlösning av anhörigvårdare och växelvård. Här redovisas även kostnader som förvaltningen haft för utskrivningsklara
enligt kommunens betalningsansvar. Korttidsvård kan vara integrerad som enskilda platser i ett särskilt boende. Dagverksamhet som förvaltningen ger med stöd av SoL. Insatsen kan innefatta bistånd i
form av sysselsättning, gemenskap, behandling eller rehabilitering under dagtid utanför den egna
bostaden.
Med särskilt boende avses samtliga särskilda boendeformer för service och omvårdnad samt bostäder
med särskild service som kommunen ska inrätta enligt SoL. Kommunen har två vård- och
omsorgsboenden; Fyrklövern och nya Björkhaga.
Generellt riktade verksamheter som i första hand är avsedda för personer som är 65 år och äldre och
där ett deltagande inte förutsätter individuell behovsprövning/biståndbeslut. Exempel på verksamhet
som förvaltningen har är föreningsbidrag och bidrag till frivilliga organisationer. Öppen verksamhet
som kommunen bedriver i s k trygghetsboende utan biståndsbeslut ingår.
Insatser enligt LSS och LASS

Dessutom utgör området insatser till personer med funktionsnedsättning enligt Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS), Socialförsäkringsbalken (SFB) och HSL. Verksamheten
utgörs av daglig verksamhet, bostad med särskild service eller särskild anpassad bostad för vuxna,
boende för barn och unga i form av familjehem och personlig assistens enligt LSS eller enligt SFB.
Inom detta område ingår också övriga insatser enligt LSS såsom råd och stöd, ledsagarservice,
kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse utanför hemmet samt korttidstillsyn för
skolungdomar över 12 år.
Individ- och familjeomsorg

Inom detta område finns verksamheter som riktar sig till personer som får stöd, vård och service inom
individ och familjeomsorgens ram exklusive insatser som ges till personer med psykiska problem utan
eget missbruk.
Avser vård och stöd som förvaltningen ger till vuxna personer, 21 år eller äldre, som har missbruksproblem sker i form av institutionsvård, familjehem, bistånd avseende boende och olika öppna insatser. Vård och stöd som förvaltningen ger till barn och ungdomar 0-20 år i form av vård på hem för
vård eller boende, vård i familjehem, individuellt behovsprövad öppenvård och övriga öppna insatser.
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Här ingår även insatser som förvaltningen ger till vuxna, 21 år eller äldre, med problem som inte är
relaterade till eget missbruk och/eller beroende av alkohol, narkotika, läkemedel, lösningsmedel eller
kombination av dessa.
Verksamheten utgör också utredning och utbetalning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för
livsföring i övrigt enligt SoL. Avser även kostnader för arbete som socialtjänsten utför med stöd av
föräldrabalken och socialtjänstlagen i form av familjerådgivning och övrig verksamhet som
fastställande av faderskap, adoptionsärenden, samarbetsavtal, utredning och avtal om vårdnad, boende
och umgänge.
Flyktingmottagande

Området avser flyktingmottagande för flyktingar som tas emot inom ramen för det kommunala
flyktingmottagandet och för vilka kommunen erhåller statlig ersättning enligt förordningen 1990:927
eller förordningen 2010:1122. Kommunen är ålagd att anordna boende för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s k ensamkommande barn och ungdomar samt att ordna mottagandet av flyktingar
enligt den så kallade bosättningslagen (2016:38).
Arbetsmarknad

Verksamheten utgör stöd för de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som anordnas i kommunen, efter
beslut av Arbetsförmedlingen. Praktikplatser eller tillfälliga arbetsmarknadspolitiska anställningar
planeras, genomförs och följs upp av verksamheten. Verksamheten arbetar för att personer utan
sysselsättning snabbt ska erbjudas plats i åtgärd.
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Resultatmål
Resultatmål har ett kortsiktigt verksamhetsperspektiv på 1 år som visar konkret i vilken utsträckning
verksamheter uppnår sin målsättning, omsatt i resultat. Resultatmålen ger en indikation om kommunen
är på väg att uppnå kommunfullmäktiges beslutade inriktningsmål för mandatperioden eller inte.
Enligt kommunens riktlinjer till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn ska respektive nämnd
årligen anta verksamhetsmässiga resultatmål som är i linje med kommunfullmäktiges fastställda
verksamhetsmässiga inriktningsmål. Måluppfyllelse mäts 31 december 2022 i jämförelse med tidigare
år, om inget annat anges.

Verksamhetsmässiga resultatmål

Kommunstyrelsens verksamhetsmässiga resultatmål år 2022 är indelade i fyra perspektiv utifrån
kommunfullmäktiges fastställda inriktningsmål för mandatperioden. Dessa fyra perspektiv är: Lokal
välfärd och delaktighet, Näringsliv, Klimat och miljö samt Attraktiv arbetsgivare.

Lokal välfärd och delaktighet
Mål 1:

Kommunmedborgares självförsörjning har ökat

Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:

Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel
Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel

Mål 2:

Måluppfyllelsen inom den kommunala skolan har ökat

Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:
Indikator 5:

Nationella prov i åk 6
Meritvärde i åk 9
Elever i åk 9 som är behöriga till gymnasiet
Gymnasieelever med examen inom 4 år
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare

Mål 3:

Tryggheten och studieron inom den kommunala skolan har ökat

Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:

Skolinspektionens skolenkät
Elsa enkät
Skolans trygghetsenkät
Antalet kränkningsärenden

Mål 4:

Tryggheten i äldreomsorgen har ökat

Indikator 1:

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under
14 dagar, medelvärde
Besväras ofta av ensamhet i hemtjänst, andel
Besväras ofta av ensamhet i särskilt boende, andel
Årsarbetare, kommunalt anställda undersköterskor och skötare, antal
(Andelen utbildade undersköterskor)

Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:
Mål 5:

Det medborgliga deltagandet i den lokala demokratin har ökat

Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:

Valdeltagande i senaste kommunalvalet, andel
Antal deltagande medborgardialoger
Antal deltagande medborgarenkäter
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Indikator 4:
Indikator 5:

Antalet fysiska besök på folkbiblioteket
Antalet barnboksutlån för barn 0-17 år

Näringsliv
Mål 1:

Nyetableringar av företag har underlättats

Indikator 1:
Indikator 2:

Handläggningstider bygglov
Antal förnyade detaljplaner

Mål 2:

Lokala företagares nöjdhet med kommunens service har ökat

Indikator 1:

Företagsklimat enligt Insikts mätning (NKI) totalt

Klimat och miljö
Mål 1:

Kommunens klimatpåverkan har minskat

Indikator 1:

Energiförbrukning (el och fjärrvärme) per kvadratmeter

Attraktiv arbetsgivare
Mål 1:

Möjligheten till utveckling i yrkeslivet har ökat för de anställda i
kommunen

Indikator 1:
Indikator 2:
Indikator 3:
Indikator 4:

Antal anställda som deltagit i studier på Komvux/yrkesvux
Antal anställda som deltagit i studier på högskola/universitet
Antal anställda som efter fullföljd kompetensutvecklingsinsats fått en ny
tjänst/titel inom kommunen
Ekonomiska resurser som nyttjats till fortbildningsinsatser

Mål 2:

Medarbetarengagemanget har förbättrats

Indikator 1:

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex

Finansiella resultatmål

Finansiella resultatmål antas av kommunfullmäktige årligen och för verksamhetsåret 2022 har
fullmäktige antagit tre målsättningar.
Mål 1:

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

Indikator 1:

Resultatandel

Mål 2:

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

Indikator 1:

Nettokostnadsandel

Mål 3:

Kommunens egna kapital och ansvarsförbindelse i förhållande till
kommunens totala tillgångar är lägst 12,2 procent 31 december.

Indikator 1:

Soliditet inklusive hela pensionsåtagandet
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Aktivitetsplan
Aktivitetsplan har ett kortsiktigt verksamhetsperspektiv på 1 år som visar konkret vilka aktiviteter som
kommunstyrelsens förvaltning ska genomföra utifrån kommunstyrelsens resultatmål för
verksamhetsåret 2022 samt ekonomiska budgetramar.
Enligt kommunens riktlinjer till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn ska respektive nämnd
årligen anta resultatmål som är i linje med kommunfullmäktiges fastställda inriktningsmål.
Måluppfyllelse mäts 31 december 2022 i jämförelse med tidigare år, om inget annat anges.
Kommunstyrelsens aktivitetsplan för år 2022 är indelade i tre perspektiv utifrån kommunfullmäktiges
fastställda inriktningsmål för mandatperioden samt finansiella resultatmål för år 2022.
Kommunstyrelsen har delat in perspektiven i fem områden: Lokal välfärd och delaktighet, Näringsliv,
Klimat och miljö, Attraktiv arbetsgivare samt Ekonomi.

Lokal välfärd och delaktighet
1. Vara delaktig i genomförande av medborgardialoger
2. Utvärdera genomförda medborgardialoger
3. Verka för ökad upplevd trygghet genom arbete med "Brottsförebyggande rådet" (BRÅ) samt
"Effektiv samordning för trygghet" (EST)
Kultur- och fritid
4. Slutföra badhusbyggnationen och starta upp badhusverksamheten
5. Utveckla former för föreningsmöten
6. Verka för ökat nyttjande av folkbiblioteket
7. Erbjuda lovverksamhet
Pedagogisk verksamhet, kulturskola och måltid
8. Arbeta för att NPF-anpassa (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) kommunens lärmiljöer i
verksamheterna
9. Fortsätta utveckla styrda rastaktiviteter inom grundskolan
10. Bibehålla lunch som lektion inom grundskolan
11. Stärka och utveckla ledarskapet i skolan
12. Behovspröva avgiftsutrymmet för aktiviteter för barn och unga inom kulturskolan
Vård och omsorg, arbetsmarknad och integration
13. Planera och genomföra flytt till nya vård- och omsorgsboendet
14. Informera om boende- och serviceformer för äldre
15. Motivera individer som besväras av ensamhet inom hemtjänsten att flytta till trygghetsboende
alternativt vård- och omsorgsboende
16. Öka delaktigheten inom insatsplaneringen hos anställda inom äldreomsorgen
17. Minska antalet vårddygn för placeringar inom socialtjänsten
18. Öka andelen individer i kommunala arbetsmarknadsåtgärder från gruppen
försörjningsstödstagare
19. Utveckla samverkan med andra aktörer för att medverka till ökad egen försörjning för
kommunens medborgare
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Näringsliv
1. Bistå företagen med tydlig information på webben för att minska upplevda långa
handläggningstider
2. Verkställa prioritering av detaljplaner och genomföra städplaner
3. Fortsätta samverkan med gemensam tjänsteledning inom förvaltningen
4. Utveckla samarbetet med Samhällsbyggnad Bergslagen

Klimat och miljö
1. Initiera ett systematiskt energibesparingsarbete i fastighetsbeståndet
2. Alla ombyggnads- och renoveringsåtgärder som görs i kommunens fastighetsbestånd ska ta
hänsyn till aspekten att minska energiförbrukningen
3. Säkerställa optimalt energianvändande i badhuset och ishallen

Attraktiv arbetsgivare
1.
2.
3.
4.

Verkställa ledarutvecklingsprogrammet
Möjliggöra kompetensutvecklingsinsatser för förvaltningens anställda
Genomföra och analysera medarbetarenkät för samtliga anställda åtta gånger
Påbörja arbetsmiljöutbildningen ”Sunt arbetsliv” för alla chefer och skyddsombud

Ekonomi
1.
2.
3.
4.
5.

Fortsätta arbetet med att få en effektivare bemanning i äldreomsorg
Söka medel för finansiering av kompetensutveckling för förvaltningens anställda
Synliggöra helheten och öka förståelsen för kommunens ekonomi inom förvaltningen
Söka riktade statsbidrag i så stor omfattning som möjligt
Amortera låneskulden alternativt nyupplåna minsta möjliga enligt kommunens antagna riktlinjer
till finanspolicyn
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Driftbudget
Verksamhetsområde (tkr)
Politisk verksamhet
Infrastruktur, näringsliv, turism, skydd
Plan och bygglovsverksamhet
Näringslivsbefrämjande åtgärder
Turism
Gator, vägar, parker, utemiljö
Miljö- & hälsoskydd,miljö,hälsa hållbar utv
Räddningstjänst och krisberedskap
Fritid och kultur
Fritidsverksamhet
Kulturverksamhet
Kulturskola
Pedagogisk verksamhet
Förskola
Grundskola inkl förskoleklass och fritids
Gymnasieskola
Vuxenutbildning inkl SFI
Gem kostnader gy.sk inkl vux utb, särv, SFI
Gem adm pedagogisk verksamhet
Vård och omsorg
Vård och omsorg om de äldre
Öppen verksamhet
LSS och funktionsnedsättning
Färdtjänst
Individ och familjeomsorg inkl social psyk.
Gem adm vård och omsorg
Flyktingmottagande
Arbetsmarknadsåtgärder
Affärsverksamhet
Gemensamma lokaler
Gemensam administration
Kostverksamhet
Centralt löneutrymme
Planeringsreserv
Ej utförd hyreshöjning, lokalvård, el
Intern ränta
Pensionskostnader
Total

2021
2021
Intäkts- Kostnadsbudget
budget
170
5 420
1 094
29 953
0
2 753
107
2 308
0
479
8
12 960
0
2 632
979
8 821
1 634
20 646
925
9 649
27
5 628
682
5 369
34 134
200 407
5 625
43 541
17 224
105 942
6 787
33 292
4 452
8 806
46
4 784
0
4 042
46 799
253 135
19 224
140 100
239
4 620
21 301
61 275
0
2 000
5 808
39 265
227
5 875
2 869
3 277
5 743
7 716
5 319
5 690
20 061
23 697
8 920
34 646
9 444
8 807
0
107
0
3 366
0
0
3 401
0
0
12 671

139 588
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2021
Nettobudget
5 250
28 859
2 753
2 201
479
12 952
2 632
7 842
19 012
8 724
5 601
4 687
166 273
37 916
88 718
26 505
4 354
4 738
4 042
206 336
120 876
4 381
39 974
2 000
33 457
5 648
408
1 973
371
3 636
25 726
-637
107
3 366
0
-3 401
12 671

469 950

2022
2022
Intäkts- Kostnadsbudget
budget
170
5 420
1 094
33 521
0
3 448
107
4 248
0
779
8
13 146
0
2 677
979
9 223
1 541
23 587
925
12 674
27
5 561
589
5 352
29 561
201 443
5 438
44 075
15 448
106 208
6 310
33 956
2 319
8 423
46
4 739
0
4 042
45 761
253 781
19 224
140 256
239
4 620
21 301
61 275
0
2 000
4 770
39 055
227
6 575
2 869
3 277
5 397
7 581
5 319
5 690
20 061
21 397
8 920
35 127
9 444
8 807
0
8 039
0
3 732
0
715
4 101
0
0
11 803

134 238

2022
Nettobudget
5 250
32 427
3 448
4 141
779
13 138
2 677
8 244
22 046
11 749
5 534
4 763
171 882
38 637
90 760
27 646
6 104
4 693
4 042
208 020
121 032
4 381
39 974
2 000
34 285
6 348
408
2 184
371
1 336
26 207
-637
8 039
3 732
715
-4 101
11 803

623 920 489 682
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Investeringsbudget
Eventuella investeringsbidrag inkluderas inte i budgeten utan budgeten är redovisad enligt
lagstiftningen som innebär att budgeten bistår av bruttoutgifter. Eventuella investeringsbidrag som
kommunen alltid söker när möjligheten finns följer beslutad komponentavskrivning och därmed
minskar varje års avskrivningskostnad. Investeringar i kommunens verksamhetslokaler regleras genom
förändrad hyressättning för kommunens verksamheter.
Projekt/ändamål (tkr)

Budget
2021
(inkl tilläggsbudget)

Budget
2022

Skattefinansierad verksamhet
IT-investeringar
Fiberutbyggnad
Inventarier biblioteket
Inventarier förskolan
Skolgårdsinventarier grundskolan
Inventarier vård och omsorgsboende
Omvårdnadshjälpmedel
Inventarier individ och familj
Inventarier måltidsverksamhet
Övriga inventarier

1 535
100
944
1 200
250
6 110
200
325
400
755

1 535
100
250
5 330
400
800
443

Planerat underhåll gata och väg
Tillgänglighetsanpassn/trafiksäkerhet
Tak befintliga sandfickor
Offentlig belysning
Kommunala broar
Parkanläggningar
Torget Hällefors tätort
Fontän Grythyttans torg
Kommunala lekplatser
Kommunala badplatser
Kringåtg gång & cykelväg Hfs-Ghn
Markåtg förberedande av etablering

4 500
850
250
2 100
500
550
70
50
1 000
1 000

4 500
800
300
2 200
1 000
480
150
200
70
50
-

8 990
24 781
6 340
69 000
131 800

1 000
2 200
51 000
72 808

14 770

7 500

Summa avgiftsfinansierad

14 770

7 500

Totala investeringar

146 570

80 308

Planerat underhåll fastighet
Kultur och fritidsanläggningar
Gamla kommunhuset
Ny förskola vid Lärkan
Badhus
Summa skattefinansierad
Avgiftsfinansiserad verksamhet
VA-investeringar
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Hällefors kommun
Besöksadress: Sikforsvägen 7
Postadress: 712 83 Hällefors
Telefon: 0591-641 00 (växel)

Växelns öppettider: mån–tors 08.00–12.00, 13.00–16.30
fre 08.00–12.00, 13.00–15.00

E-post: kommun@hellefors.se

