
 

 

KALLELSE 
Sida 
1(4) 

Datum  
2020-05-04  

 
   
Mathias Brandt   
   
 
  

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 
kallas härmed till sammanträde 2020-05-20 kl. 13.00 i Folkets hus, Lillan för 
att behandla följande ärenden: 
 
Under beredningstid: 
 
13.15-14.00 Andreas Pettersson, polisen  
14.00-14.30 Bibliotekschef Karin Lundmark 
14.30-15.00 Kommunchefen informerar  
 
Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 15.00 

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, 
parfymer eller rakvatten! 
 
Ärenden 
 
1 Upprop. 

 
2 Val av justerare samt dag för justering. Föreslås Cecilia Albertsson (M) 

och Johan Stolpen (V) eller deras respektive ersättare, 26/5 klockan 14.00, 
kommunkontoret. 
 

3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 

4 Fastställande av dagordning. 
 

Beslutsärenden 
 
5 Preliminär strategisk plan 2021-2025 och budget för 2021, i separat 

utskick från ekonomiberedningen 
 

6 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens årsredovisning 2019, dnr KS 
20/00079 

 
7 Bergslagens räddningstjänsts årsredovisning 2019, dnr KS 20/00095 
 
8 Årsredovisning 2019 för stiftelsen Hanssonska donationen, dnr KS 

20/00087 
 
9 Årsredovisning 2019 för stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond, dnr KS 

20/00088 
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10 Årsredovisning 2019 för stiftelsen makarna Larssons donation, dnr KS 

20/00089 
 
11 Årsredovisning för Sofint  
 
12 Revidering av förbundsordning för SOFINT 
 
13 Revidering av reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen för 

att tillåta deltagande på distans, bilaga läggs på bordet 
 
14 Avtal för Industriteknisk utbildning, dnr KS 20/00006 
 
15 Firmateckningsrätt för kommunstyrelsen, dnr KS 20/00094 
 
16 Utredning av kommunens verksamheter i gamla kommunhuset, dnr KS 

19/00067 
 
17 Kulturskolans reglemente revideras till policydokument, KS 20/00110 
 
18 Revidering av reglemente för lokala BRÅ  
 
19 Strategisk samverkansöverenskommelse samt medborgarlöften mellan 

polisen och Hällefors kommun 
 
20 Tidigarelagda näringslivsfrämjande åtgärder, dnr KS 20/00093 
 
21 Personalbokslut 2019, dnr KS 20/00090 
 
22 Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige, dnr KS 20/00074  
 
23 Ansökan om kommunalt bidrag till Hällefors discgolfbana, dnr KS 

19/00322 
 
24 Sommarsimskola 
 
25 Äskande om medel till sommarlovsaktiviteter för barn och unga 

sommaren 2020, dnr KS 20/00092 
 
26 Biblioteksavgifter Hällefors kommun, dnr KS 20/00091 
 
27 Ställningstagande kring fortsatt medlemskap i Leader Bergslagen, dnr KS 

20/00104 
 
28 Riktlinje för medfinansiering av evenemang 
 
29 Utredningsuppdrag VA Hälgsnäs, handlingar kommer från 

samhällsbyggnadsförbundet 
 
30 Medborgarförslag om belysning vid återvinningsplatser, dnr KS 20/00057 
 
31 Medborgarförslag om elcyklar till kommunanställda, dnr KS 20/00058 
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32 Medborgarförslag om kameraövervakning av Hedlingsvägen, dnr KS 
20/00068 

 
33 Tobias Nygrens (C) motion om måltidsråd, dnr KS 20/00100 

 
34 Valärenden, ej bilaga. 
 
Informationsärenden 
 
35 Information från kommunalförbund, gemensamma nämnder och bolag, 

dnr KS 19/00033, ej bilaga. 
 

36 Aktuella remisser. Kända vid utskick: handlingsplan innovationer och 
förädlad träråvara i världsklass; Förslag till Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd om planbeskrivning. Ej bilaga. 

 
37 Ekonomisk rapport, bilaga läggs på bordet 
 
38 Överenskommelse mellan staten och SKR om äldreomsorg – teknik, 

kvalitet och effektivitet, dnr KS 20/00111 
 
39 VA Silvergruvan, bilaga läggs på bordet 
 
Delgivningsärenden, bilaga 
 
40 A) Socialnämnder i många kommuner: beslut om att inte bevilja hemtjänst 

vid tillfällig vistelse 
B) MSB: Vägledning för räddningstjänst under höjd beredskap; ny 
föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig 
verksamhet 
C) SKR: Budgetförutsättningar för åren 2020-2023; överenskommelse om 
kompetens- och omställningsavtal; allmänna bestämmelser arbetsbrist; 
överenskommelse och ändringar i bilaga M till allmänna bestämmelser; 
överenskommelse om avvikelse hantering av semester 2020; feriearbete 
2020; vårpropositionen 2020; ändrade anslutningsvillkor i kommunala 
tjänstepensionsavtal; överenskommelse om krislägesavtal, 
förbundsområde läkare; överenskommelse om krislägesavtal hälso- och 
sjukvård 
D) Gullspångsälvens vattenvårdsförbund: Gullspångsälven 2019 
E) Polisen: Återtagna tillståndsansökningar för vår- och höstmarknad i 
Grythyttan; tillståndsbevis Skoj på torget för uteservering i Grythyttan; 
tillståndsbevis Hällefors bokhandel AB för uteservering i Hällefors; 
tillståndsbevis Loka Brunn för uteservering i Grythyttan 
F) Kommunförvaltningen: tillägg till ramavtal om ventilationsarbeten; 
riktlinjer till attestpolicy kommunrevisionens ansvar; protokoll samverkan 
2020-03-17; upphandling livsmedel, dnr KS 19/00283; upphandling 
tvättjänster, dnr KS 18/00014; bilaga 1 till riktlinjer till attestpolicy 
G) BRT: Protokoll 2020-04-01 
H) Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen: sammanträdesprotokoll 2020-
02-05; sammanträdesprotokoll 2020-03-19; sammanträdesprotokoll 2020-
04-15 
I) Lindesbergs kommun: Protokollsutdrag KS 2020-03-24 § 41, förstudie 
av Samhällsbyggnad Bergslagen 
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J) Kommunrevisionen: Information med anledning av coronasituationen 
K) Skolinspektionen: Uppföljningsbeslut efter regelbunden 
kvalitetsgranskning vid Pihlskolan i Hällefors kommun 
L) Region Örebro län: Protokollsutdrag RS 2020-03-30, utbetalda medel 
samverkan för god, jämlik och jämställd hälsa; protokoll specifika 
samverkansrådet för kultur 
M) Länsstyrelsen Örebro län: sammanställning enligt trafikförordningen 
(del i Örebro läns författningssamling); regional projektverksamhet 
(projekt bredband Rockesholm); tillstånd till ingrepp i fornlämning 
L1981:2775; tillstånd till täkt av berg inom fastigheten Jönshyttan 6:1 
N) Svenska fotbollsförbundet: Skrivelse med anledning av Covid-19 
O) Bergslagens överförmyndarnämnd: Protokoll 2020-03-18 
P) Föreningen Finnstigen: Årsmötesprotokoll  
Q) Företagarna: Fyra kommunala åtgärder mot coronakrisen 
R) Verksamhetsrapport LONA-projekt framtidens Hökhöjden 
S) IVO: Beslut om att avsluta ärende tillsyn av nämndens arbete med att 
identifiera enskildas behov 
T) Ljusnarsbergs kommun: Protokollsutdrag AU 2020-03-11 § 77, 
förlängning av projektet All In 
U) Kommunfullmäktige: Beslut om ansvarsfrihet med anmärkning för 
kommunstyrelsen 
 

Delegeringsbeslut 
 
41 A) Fastighetschef Jessica Nilsson enligt bilaga med anmälningsdatum 

2020-04-27 
B) Elevhälsechef Annica Ringmyr: avtal om digital enkätmodul 
C) Ekonomichef Jessica Jansson enligt bilaga med anmälningsdatum 
2020-03-31 
D) Annalena Järnberg: Startrapport ny GC-väg Finnbergsvägen; 
startrapport återställning asfaltering i Grythyttan och Hällefors tätorter; 
startrapport ledningsförnyelse; startrapport Sikfors överföringsledning; 
startrapport Älvestorps reningsverk 
E) Kultur- och fritidschef Kicki Johansson enligt bilaga med 
anmälningsdatum 2020-04-21 
F) Kulturskolechef Enar Karlsson enligt bilaga med anmälningsdatum 
2020-05-04 

 
 

Gruppmöte för (S) och (V) kl 10-12 samma dag, i kommunkontoret.  
 
 
Annalena Järnberg Johan Stolpen Vivianne Pettersson 
Ordförande  Vice ordförande 2 vice ordförande 
 

Mathias Brandt 
   kanslichef 



 

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

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Beslutsärende 

Sida 

1(3) 
Datum  
2020-05-12  

 
Ekonomienheten   
Jessica Jansson, 0591-64106   
jessica.jansson@hellefors.se   
 
 Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

 
Preliminär strategisk planering för Hällefors kommun år 2021-
2025 och budget för år 2021 
 
Beslutsunderlag 
Sveriges Kommuner och Regioners cirkulär 20:18, vårproposition och 
vårändringsbudgeten för år 2020 
Sveriges Kommuner och Regioners cirkulär 20:20, budgetförutsättningar för 
åren 2020-2023 
Förslag till preliminär strategisk planering för Hällefors kommun år 2021-
2025 och budget för år 2021 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har utifrån nu gällande finansiella målsättningar och 
de ekonomiska förutsättningar som råder för kommunen kommande år 
sammanställt ett förslag till ekonomisk budget för åren 2021 till 2025 
innehållande en budget för verksamhetsåret 2021.  
 
Dialogerna har inte varit representerade av alla partier under de tre dagar som 
budgetdialogera har genomförts av ekonomiberedningen.  
 
Ekonomiberedningen sammanfattar att budgetdialogerna varit bra men 
upplever att vissa verksamheter pratat dåtid och här och nu, mer än framtiden. 
Beredningen upplever att alla verksamhet har en positiv anda och tänker 
framåt och ser digitaliseringen som en bra möjlighet för utveckling.  
 
Under dialogens gång förslogs det att kommunförvaltningen skulle skapa en 
dold sida på kommunens hemsida där minnesanteckningar och bilder lades ut 
från budgetdialogerna där ekonomiberedningen erhöll länken via mejl. 
Beredningen tycker att det varit ett bra arbetssätt och ser gärna att 
förvaltningen fortsätter med det kommande år. Beredningen anser också att 
upplägget på årets budgetkonferens varit bra då det möjliggjort att titta på det 
inspelade flera gånger och att bilder som visats lätt går att ta fram. 
Beredningen förslår att nästa års budgetkonferens byggs upp så samma sätt 
men att det även då finns möjlighet till att närvara fysiskt för de som önskar.  
 
Inför år 2021 kan kommunen komma behöva ta hänsyn till eventuella 
kostnader med anledning av åtgärder som kan bli aktuella vad gäller 
restauranghögskolan i Grythyttan. 
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Beredningen föreslår att kommunstyrelsen ger kommunförvaltningen i 
uppdrag att bilda en arbetsgrupp för att kartlägga bostadsmarknaden i 
kommunen med målsättningen att påverka kommunens kostnadsutveckling 
vad gäller ekonomiskt bistånd. 
 
Inför år 2022 föreslår beredningen att kommunens strategiska plan 
kompletteras med koncernperspektivet så att det blir likställt med det som 
framgår av kommunens årsredovisning. Nya redovisningslagen ställer även 
större krav på koncernperspektivet vad gäller fastställande av målsättningar.  
 
Beredningen framför att det finns ett behov av att införa en ytterligare 
ekonomiberedning under hösten 2020 där kommunförvaltningens förslag på 
slutgiltig strategisk plan bereds inför beslut i kommunstyrelsen den 6 oktober 
2020. Förvaltningen förslår att beslutade ekonomiberedningen den 29 
september 2020 utökas till att omfatta hela förmiddagen. 
 
Utifrån den sammanställning, som beredningen erhöll i samband med 
beredning av kommunens årsredovisning, där det presenteras utfall per 
verksamhetsområde under år 2015 till 2019 önskar beredningen erhålla en 
analys från förvaltningen. Dessutom skulle beredning vilja få en 
sammanställning på bruttointäkter respektive bruttokostnader enligt samma 
redovisning. Beredningen föreslår att kommunförvaltningen får i uppdrag att 
presentera en analys av intäkts- och kostnadsutvecklingen år 2015-2019 som 
presenteras på ekonomiberedningen den 29 september 2020. 
 
Beredningen föreslår att det skapas en separat budgetdialog omkring behovet 
av reinvesteringar (planerat underhåll) och investeringar för att få en 
fokusering och helhetsbild för planperioden 2022-2026 i anslutning till det 
som redan idag är etablerat. Där förväntar sig beredningen att förvaltningen 
presenterar gällande underhållsplaner och planering för nya investeringar. 
Utifrån den specifika dialogen kan kommunen få förutsättningar för att ta 
beslut om reinvesteringar tidigare under året för att skapa bättre 
förutsättningar för verksamheten för att hinna med att genomföra 
investeringar kommande år. Däremot bör nya investeringar hanteras i 
samband med antagande av kommunens strategiska plan för att få med 
helhetsperspektivet.  
 

Ekonomi 
Förslaget till årsresultat för år 2021 är 14 626 tkr. Förvaltningen beräknar att 
kommunen erhåller 487 531 tkr i skatter och generella statsbidrag för 
verksamhetsåret 2021 och är en ökning med 3,1 procent i förhållande till 
innevarande års helårsprognos för skatter och generella statsbidrag. Förslaget 
till driftbudget för 2021 är att verksamhetens nettokostnader ska uppgå till 
468 905 tkr, och är en ökning med 5,0 procent i förhållande till innevarande 
års driftbudget. Finansnettot i förslaget till driftbudget för 2021 är -4 000 tkr 
och hänger ihop med fortsatt låga räntor.  
 
Investeringsbudget föreslås uppgå totalt till 27 500 tkr för år 2021. Förslaget 
utgår ifrån att investeringsnivån i förhållande till skatter och generella 
statsbidrag, investeringsandel, ska uppgå till högst 4,8 procent.  

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

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

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
1 Preliminär driftnettobudget (ramar) för år 2021 fastställs enligt följande 

(tkr): 
Kommunfullmäktige 2 151 
Kommunstyrelse   466 489 
Myndighetsnämnd 265 
Totalt  468 905 

 
2 Preliminär investeringsbruttobudget (ramar) för år 2021 fastställs enligt 

följande (tkr): 
Kommunstyrelse 27 500 
Totalt  27 500 

 
3 Preliminära finansiella resultatmål för år 2021 fastställs. 

  
4 Under år 2021 får nyupplåning ske med maximalt 6 000 000 kronor 

utifrån en investeringsnivå på 27 500 000 kronor och ett resultat på  
14 626 000 kronor. 
 

5 Under år 2021 får lån som förfaller till betalning upplånas på nytt med 
totalt 33,0 miljoner kronor. 

 
Ekonomiberedningen föreslår kommunstyrelsen att:  

 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att bilda en arbetsgrupp för att 

kartlägga bostadsmarknaden i kommunen. 
 

- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att komplettera kommunens 
strategiska plan med koncernperspektiv från och med år 2022. 

 
- Införa en ekonomiberedning den 29 september 2020 klockan 10-12 för 

beredning av kommunförvaltningens förslag till slutgiltig strategisk plan 
2021-2025. 

 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att presentera en analys av intäkts- 

och kostnadsutvecklingen år 2015-2019 som presenteras på 
ekonomiberedningen den 29 september 2020. 

 
- Skapa en separat budgetdialog omkring behovet av reinvesteringar 

(planerat underhåll) och investeringar från och med planperioden 2022-
2026. 

 
Tommy Henningsson  Jessica Jansson 
Kommunchef  Ekonomichef 
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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 
preliminär budget antas i Kommunfullmäktige i juni månad. I stort kan processen beskrivas enligt 
nedan:  
 
Januari -februari: Kommunstyrelsens förvaltning svarar för att fånga upp fakta från 
verksamhetsansvariga och sammanställa och utarbeta underlag till ekonomiberedningen utifrån 
riktlinjerna.  
 
Mars-april: Kommunstyrelsens förvaltning genomför en budgetkonferens där kommunfullmäktiges 
ledamöter kallas. Dessutom inbjuds även ledamöter från kommunstyrelse, verksamhetschefer, valda 
revisorer, fackliga företrädare och övriga nyckelpersoner. Under konferensen presenterar 
förvaltningen kommunens ekonomiska och personella situation, förutsättningar för kommande år och 
beskrivning av verksamheternas nuvarande situation, framtida utveckling och jämförelse med andra 
jämföra kommuner.  
 
Kommunfullmäktiges viktigaste ansvar i den övergripande planeringsprocessen är att bedöma och 
uppskatta: 

• kommunens finansiella ställning och ange de finansiella förutsättningarna, 
• kommuninnevånarnas behov av kommunala tjänster och service, d v s ramarna för den 

verksamhet som kommunen bedriver, 
• kommunens kommande investeringsbehov. 

 
Ekonomiberedningen genomför budgetdialoger för att få in information och behov av de kommunala 
verksamheterna. Utifrån information från dialogen sker överläggningar mellan de politiska 
grupperingarna. Under perioden arbetas ett förslag till budget och plan fram för kommande 
femårsperiod. 
 
Maj: Kommunstyrelsen lämnar förslag till preliminär budget och plan för kommunen åren 2021-2025. 
 
Juni: Kommunfullmäktige beslutar om kommunens preliminära budget och plan för kommunen åren 
2021-2025.   
 
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. År 2021 
sker fastställandet av verksamhetsplanen i december månad år 2020 med återrapportering till 
fullmäktige i februari månad år 2021. 
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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. 
  
Oktober: Kommunstyrelsen lämnar förslag till slutgiltig skattesats för kommunen år 2021.  
Kommunstyrelsen lämnar förslag till slutgiltig budget och plan för kommunen åren 2021-2025. 
 
November: Kommunfullmäktige beslutar om kommunens slutgiltiga skattesats för år 2021. 
Kommunfullmäktige beslutar om kommunens slutgiltiga budget och plan för kommunen åren 2021-
2025.   
 
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 
 
Den ekonomiska utvecklingen i omvärlden har stor påverkan för kommunens förutsättningar och 
hälleforsbornas vardag. Analysen som ska ge en kortfattad bild av nuläget och utvecklingstendenserna 
baseras på uppgifter och rapporter från främst Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 
 
Utvecklingen de senaste månaderna är helt unik, och högst dramatisk. Osäkerhetsfaktorerna är så pass 
många och stora att det i nuläget knappast är möjligt att göra sedvanliga konjunkturprognoser. Det 
råder stor osäkerhet om hur coronapandemin kommer att utvecklas. Kunskapen om viruset, hur det 
sprids och hur det bäst behandlas växer ständigt. Det finns också en stor osäkerhet kring de 
ekonomiska stödåtgärder som vidtas och effekterna av dessa. Det är ännu för tidigt att bedöma de 
samlade effekterna på kommunernas och regionernas verksamheter och den kommunala ekonomin.  
Klart står dock att den svenska ekonomin 2020 krymper: för kvartal två i år räknar SKR med ett 
rekordartat fall för svensk BNP. En ovanligt snabb uppgång för arbetslösheten väntar och en djup 
lågkonjunktur är ett faktum. I scenariot för samhällsekonomin antas produktion och sysselsättning i 
Sverige dock vända upp under andra halvåret i år. Men lågkonjunkturen förutsätts kvarstå ända till 
2023. Utsikterna för det kommunala skatteunderlaget försvagas nu markant, med anledning av 
fallande sysselsättning och sjunkande inkomster i samhället. 
 
Sveriges kommuner 
 
Resultat 
Enligt preliminära uppgifter från SKR uppgick verksamhetens resultat 2019 till 7,3 miljarder kronor, 
vilket är något bättre än 2018. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 17,1 miljarder, nästan 3 
miljarder bättre än 2018, vilket till viss del förklaras av orealiserade finansiella vinster. Nästan hälften 
av kommunerna förbättrade verksamhetens resultat, något fler förbättrade resultatet efter finansiella 
poster. 
 
Antalet kommuner med negativt resultat var lika många som 2018, medan antalet kommuner med ett 
resultat på minst 2 procent av skatter och bidrag har ökat. Medelskattesatsförändringen är marginell 
både 2019 och 2020. De senaste tio åren har i genomsnitt 12 procent av kommunerna haft underskott 
och det sammantagna resultatet har motsvarat 3,1 procent av skatter och bidrag. 
 
Äldreomsorgen står för en stor del av kommunernas kostnader. Under 2018 uppgick kostnaderna till 
126 miljarder kronor eller 18,4 procent av kommunernas totala kostnader. I den offentliga debatten 
påstås ofta att kommunerna dragit ned inom äldreomsorgen, vilket är felaktigt. Ibland bottnar sådana 
påståenden i jämförelser med andra verksamhetsområden i kommunerna, där kostnaderna ökat 
snabbare. Men kostnadsutvecklingen inom olika verksamheter behöver relateras till demografin. 
Antalet brukare i ordinärt boende har ökat relativt kraftigt, medan andelen som bor i särskilt boende 
har minskat. Kostnaderna för äldreomsorg i fasta priser har stort sett ökat i takt med befolkningen. 
Kostnaden per brukare inom ordinärt boende (hemtjänst) har ökat med drygt 39 000 kronor i fasta 
priser, eller 21 procent. Inom särskilt boende är ökningen 160 000 kronor i fasta priser, motsvarande 
24 procent. 
 
 
 
 
 
 
Nationell digital infrastruktur  
I rådande läge är det mycket angeläget att få grundläggande förutsättningar för offentlig sektors 
digitalisering på plats. Det kostar helt enkelt för mycket när alla aktörer ska uppfinna hjulet gång på 
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gång och i varje enskilt fall lösa sådant som borde varit på plats. De senaste decenniernas 
digitalisering har i mångt och mycket skett i decentraliserade, organisationsspecifika och isolerade 
initiativ. Möjligheterna till informationsutbyte mellan system, organisationer och sektorer har varit 
och är begränsad. Jämfört med andra områden, som exempelvis vårt välutvecklade vägtrafiksystem 
med standarder, tydlig ansvarsfördelning, etablerade finansieringsmodeller och gemensamma regler, 
har Sveriges förmåga att bygga hållbara och robusta system för data som strategisk resurs och 
nationell digital infrastruktur varit och är ytterst begränsad. 
 
Investeringar 
Under de senaste åren har investeringarna ökat mer än historiskt, men preliminära uppgifter för 2019 
visar en klar dämpning av ökningstakten. Ökningen uppgår till 2,9 procent 2019 jämfört med 17 
procent i genomsnitt för åren 2017 och 2018. En del kommuner vittnar om att coronaviruset inte 
kommer att påverka investeringarna 2020– än så länge. Däremot diskuteras återhållsamhet för 2021. 
Det finns även resonemang som går åt andra hållet, i syfte att stödja det lokala näringslivet och att det 
finns mer ledig kapacitet för att kunna genomföra investeringar som planerat. Prognosen för 2020 är 
på samma nivå som 2019 och kalkylen för 2021 ligger något lägre. 
 
Covid-19 
I nuläget är det omöjligt enligt SKR att få en samlad bild över situationen i landets kommuner. Det 
finns dock några iakttagelser från verksamheterna. 
 
Statens ökade ansvar 
Det är fortfarande oklart om staten kommer att täcka kommunala merkostnader eller minskade 
verksamhetsintäkter som följer i coronavirusets spår, utöver det som utlovats för vård och omsorg. I 
nuläget täcker de ökade generella statsbidragen upp för dämpningen av skatteunderlaget, under förut 
sättning att krisen inte blir mer omfattande än SKR:s nuvarande beräkning. De stöd som regeringen 
riktar till näringslivet är av stor vikt för kommunerna, eftersom det dämpar effekterna av krisen på 
skatteunderlag och kostnader. 
 
Regeringen har avsatt sammantaget 3 miljarder kronor för att täcka de merkostnader som uppstår 
inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg samt funktionshinderomsorg på grund av covid-19. Staten har 
beslutat att stå för karensdagen till och med den 30 september 2020 samt sjuklönekostnaderna till och 
med den 14:e sjukdagen till och med den 31 juli 2020. Det innebär en stor besparing som handlar om 
miljardbelopp för kommunerna. 
 
Den 2 april 2020 aviserade regeringen och samarbetspartierna 15 miljarder kronor i ökade statsbidrag 
till kommuner och regioner i syfte att täcka lägre skatteintäkter. Tillsammans med tidigare aviserade 
och beslutade ökningar i år innebär det höjda statsbidrag för kommunerna på 15,75 miljarder kronor 
2020 och 8,75 miljarder kronor 2021och framåt. Utifrån SKR:s nuvarande prognos matchar 
satsningen fallet i skatteintäkter. Men bedömningen av samhällsekonomin är mycket osäker. 
 
Ökade kostnader inom äldre- och funktionshinderomsorgen  
Coronaviruset innebär kostnadsökningar inom äldreomsorgen för framförallt personal, 
skyddsutrustning och omställning, ett utökat antal korttids platser samt omställning av lokaler och 
isolering av äldre som smittats av covid-19. Personalkostnader är den största posten där ökningar 
uppstår. Det kan handla om att personal måste isoleras när de varit i kontakt med brukare som 
insjuknat i covid-19. Dessutom behöver de arbeta i mindre team kring de som är smittade inom 
särskilda boenden, men även inom hemtjänsten star tar flera kommuner upp covid-19-team.  
 
Skyddsutrustning har också varit problematiskt på flera sätt, inte minst genom att statliga myndigheter 
har gjort olika tolkningar om vad som gäller. Jämfört med personal- och omställningskostnader är 
kostnaden för skyddsutrustning relativt liten. Anskaffning och testning av utrustning och behov av 
extraordinära inköp har dock inneburit oproportionerligt höga kostnader i relation till förbrukningen. 
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Individ- och familjeomsorg Det är än så länge svårt att peka på hur individ- och familjeomsorgen har 
påverkats av coronaviruset. Utvecklingen i flera länder visar på en ökning av anmälningar relaterade 
till våld i nära relationer, men hittills har vi i Sverige inte sett någon tydlig sådan ökning. 
 
Ökat ekonomiskt bistånd när arbetsmarknaden faller Det utbetalda ekonomiska biståndet har legat på 
ungefär samma nivå sedan 2010. Upp någon procent ett år och ner någon procent nästa. För 2018 och 
preliminärt för 2019 har dock biståndet ökat mer påtagligt. Ökningen är 4–5 procent per år, men en 
orsak är också att riksnormen höjts med 2 procent. En gynnsam utveckling på arbetsmarknaden 
påverkar biståndet nedåt, medan ett ökat antal nyanlända, framförallt med kortare och medellånga 
vistelsetider, ökar biståndet. 2015 avsåg 37 procent av det utbetalda biståndet mottagare med 
flyktingbakgrund, 2018 var det nära hälften. Utvecklingen av biståndet under 2020 och de kommande 
åren är lika svårbedömd som allt annat i des sa dagar, men en ökad arbetslöshet kommer att ge större 
utbetalningar för ekonomiskt bistånd. Många med tillfälliga anställningar eller timanställningar inom 
servicebranscher har en tuff arbetsmarknad just nu, och ur denna grupp riskerar många att behöva 
ekonomiskt bistånd då man inte kvalificerat sig för inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning. 
Samtidigt finns det fortsatt många nyanlända med förhållandevis kort vistelsetid som har dåligt eller 
inget fotfäste på arbetsmarknaden. Prognosen är att arbetslösheten ligger strax under 9 procent både 
2020 och 2021. 
 
Inga stora merkostnader inom skolan  
Sedan den 18 mars 2020 har alla Sveriges gymnasieskolor, högskolor och universitet uppmanats att 
hålla stängt och övergå till distansundervisning. Skolverket har tagit kontakt med drygt 100 huvudmän 
och skolor för att få en bild av läget. Av Skolverkets sammanfattning framgår att de flesta skolor 
bedömer att verksamheten under omständigheterna trots allt håller en hög eller ganska hög kvalitet. 
 
Än så länge har inga större merkostnader uppstått inom de pedagogiska verksamheterna, tvärtom 
rapporterar SKR:s nätverk att kostnaderna minsk at på många håll under våren. Det beror på att 
kostnader för sjukfrånvaro ersätts av staten samtidigt som verksamheterna inte behövt sätta in vikarier 
fullt ut, eftersom även många elever har varit sjuka. Inom gymnasieskolan har kostnaderna för 
skolmåltider minskat i flertalet kommuner.  
 
Vissa kommuner erbjuder lunch i samarbete med lokala restauranger och då kan kostnaderna istället 
ha ökat. Andra kostnadsminskningar beror till exempel på att elevhälsans personal är uthyrd till andra 
verksamheter. Bland merkostnaderna finns nyinköp av digital utrustning men det rör sig oftast om 
små belopp. Däremot befarar många skolor att det uppstår kostnadsökningar när 
undervisningsmoment som inte kunnat genomföras under våren ska tas igen. 
 
Fallande intäkter inom kultur och fritid  
Från den 29 mars 2020 är det förbjudet att hålla allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar med fler än 50 deltagare. Detta påverkar både kultur- och fritidsverksamheterna mycket, 
inte minst ekonomiskt, med inställda eller framskjutna arrangemang som till exempel konserter, 
teaterföreställningar och olika idrottsevenemang. De totala intäkterna i kommunerna för 
kulturverksamhet är 1,7 miljarder kronor och för fritidsverksamhet 2, 9 miljarder, det vill säga 
tillsammans 4,6 miljarder per år. I vissa kommuner har intäkterna för dessa verksamheter mer än 
halverats på senare tid, vilket på riksnivå motsvarar ett intäktsbortfall på cirka 200 miljoner kronor per 
månad. Vad det kommer att innebära på helårsbasis är oklart i nuläget, men det finns en uppenbar risk 
för ett stort intäktstapp. 
 
Kommunutredningen  
Kommunutredningen som hade regeringens uppdrag att identifiera framtida utmaningar för kommuner 
och föreslå strukturåtgärder överlämnade i februari 2020 sitt slutbetänkande. De två förslag som har 
fått störst uppmärksamhet är dels att staten ska över ta långfristiga skulder och pensionsförpliktelser 
för de kommuner som frivilligt slår sig samman, dels att personer som bosätter sig och arbetar i någon 
av de knappt 60 landsbygdskommunerna ska få studieskuldsavskrivning. 
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Dessa är dock inga färdiga förslag, utan kräver vidare utredning. Sannolikheten att skuldöverföring 
vid frivilliga sammanslagningar genomförs är dessutom ytterst liten då det skulle kunna kosta 
hundratals miljarder kronor och hälften av ledamöterna reserverade sig mot förslaget. Utredningen 
innehåller en rad andra förslag kring kommunernas ekonomiska förutsättningar. Kommittén föreslår 
bland annat att riksdagen ställer sig bakom en statsbidragsprincip, som ska ge vägledning över statens 
användande av riktade statsbidrag. Huvudpunkterna är:  

• Staten ska primärt överväga att använda andra sätt än riktade statsbidrag.  
• Om riktade statsbidrag beslutas ska de om möjligt och lämpligt grupperas inom olika 

kommunala verksamhetsområden.  
• Riktade statsbidrag som inte har grupperats ska i regel vara tidsbegränsade så att de kan 

betalas ut under högst två år. Efter två år ska medlen föras över till generella statsbidrag.  
• Ett riktat statsbidrag ska vara av en sådan storlek att en enskild kommun rimligen ska kunna 

finansiera en insats av någon betydelse för den, även med beaktande av administrativa 
kostnader för att söka och avrapportera bidraget.  

 
Framtida utmaningar 
Det kommer att ta lång tid innan det går att se fulla konsekvenserna av coronapandemin. 
Folkhälsomyndigheten återkommer till att det är först om 4-5 år som det fullt ut kan gå och se 
folkhälsokonsekvenserna av pandemin. Inte minst kan det komma att dröja länge innan det kommer 
ett vaccin som ger tillräckligt skydd. Covid-19 får därmed antas vara något som påverkar samhället 
länge. Kommuner och regioner kommer ytterligare att behöva stärka sin beredskap och 
samverkansförmåga för att kunna klara eventuella nya vågor av smittspridning. Forskning för att 
säkerställa utveckling av vaccin mot och behandling av covid-19 är globalt viktiga satsningar. Hur den 
fortsatta smittspridningen kommer att utvecklas är mycket osäkert. Det är viktigt att ha en beredskap 
för andra scenarier, framförallt sådana som skulle ge ökad påverkan på samhället.  
 
Coronakrisen har visat att det finns stor kraft och förmåga till anpassning och samverkan i 
kommunsektorn. Den har också visat att det faktiskt går att göra snabba förändringar av regler och 
förutsättningar genom dialog och ett nära samarbete mellan sektorn och staten. Det finns dock 
utvecklingsområden för både staten och kommuner och regioner för att skapa bästa möjliga 
förutsättningar att hantera problemen i en samhällskris. Det är exempelvis oerhört viktigt att olika 
statliga myndigheter har ett helt entydigt budskap för agerandet på regional och lokal nivå. 
 
Både den nuvarande krisen, liksom den tidigare flyktingkrisen, har visat de stora fördelarna med att 
kunna göra prioriteringar på lokal nivå – och ha en flexibilitet i hur man kan använda resurser och 
personal, exempelvis genom att flytta mellan olika verksamheter när behoven så kräver. 
 
Sammantaget står kommuner och regioner inför ännu större ekonomiska utmaningar än vad som 
tidigare har gått att förutspå. Sverige har gått in i en lågkonjunktur samtidigt som både arbetslösheten 
och välfärdsbehoven ökar. För att säkra en välfärd med fortsatt goda resultat behöver framförallt 
följande åtgärder vidtas:  

• Staten har lovat full kostnadstäckning för hälso- och sjukvårdskostnader med anledning av 
coronapandemin. Detta måste även garanteras skriftligt i en ny förordning.  

• För att undvika att kommuner och regioner vidtar besparingsåtgärder, som ytterligare riskerar 
att fördjupa lågkonjunkturen inför 2021 bör de generella statsbidragen öka med ytterligare 8 
miljarder kronor och dess utom behövs ytterligare tillskott för att hantera vårdskulden.  

• Ett sätt att stödja både näringsliv och kommunsektor kan vara ett investeringsstöd.  
• Underlätta genom att betala ut riktade statsbidrag mer generellt enligt SKR:s förslag i 

hemställan och ta bort redovisnings-  samt återbetalningskrav på överenskommelser beslutade 
för år 2020.  

• Garantera att även kommunala bolag med stora intäktstapp kan använda reglerna om 
korttidspermission.  
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• Förbättra funktionen inom arbetsmarknadsområdet genom att erbjuda feriejobb även utanför 
kommuner, säkra fler platser till yrkesvux, utvidga studiestartsmedel, förlänga 
etableringstiden för nyanlända och att nya arbetslösa ska kunna gå direkt till matchning. 

 
Hällefors 
 
Resultat 
De prognoser som SKL avlämnar avseende skatter och statsbidrag förändrar sig flera gånger under ett 
år och förutsättningarna som gällde vid fastställande av budget kan vara helt förändrade när 
budgetåret inleds, både i positiv och negativ riktning. Detta ställer allt större krav på kommunen, att 
ha en god beredskap för att möta svängningar utan att behöva förändra abrupt i verksamheterna under 
pågående budgetår. 
 
Eftersom befolkningssammansättningen och behoven förändras över tid är den stora utmaningen 
för Hällefors att med framförhållning omfördela de ekonomiska resurserna till de verksamheter där de 
gör störst nytta för Hälleforsborna. Kommunen har goda förutsättningar att möta dessa utmaningar 
genom en stark kostnadskontroll men ett litet orosmoln finns när det gäller utvecklingen av antalet 
invånare och hur kommunen kan komma att påverkas av de antalet nyanlända som etablerat sig i 
kommunen.  
 
De välfärdsmiljoner som regeringen satsar på kommunsektorn som fördelas med hänsyn till antal 
asylsökande och nyanlända kommer helt att från och med verksamhetsåret 2021 att ligga i anslaget för 
den kommunalekonomiska utjämningen som generellt statsbidrag. Regeringen föreslår att kommunen 
ska erhålla ytterligare generellt statsbidrag år 2021 med preliminärt 5,9 miljoner kronor. 
 
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 2019 hade Hällefors kommun 7013 invånare vilket är en ökning med 30 personer 
jämfört med föregående år. Födelsenettot för samma period, det vill säga antalet födda jämfört med 
antalet döda, var ett underskott med 24 personer. Motsvarande siffra för 2018 var ett underskott med  
57 personer. Flyttningsnettot, det vill säga skillnaden mellan in- och utflyttning, gav ett överskott med 
51 personer att jämföras med 2018 som gav ett underskott med 72 personer. Framtagna prognoser till 
år 2040 visar på en fortsatt befolkningsminskning för kommunen. I prognosen framgår att kommunens 
befolkning minskar med drygt 7 procent fram till år 2040, vilket är en förbättring mot tidigare 
prognos. Enligt framtagna prognoser beräknas kommunen befolkning uppgå till 6482 invånare i slutet 
av år 2040. 
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Befolkningsprognos totalt (1950-2040)           Befolkningsprognos 0-18 år (2018-2040) 
 
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 18,5 procent fram till år 
2040 i förhållande till år 2019, vilket motsvarar 106 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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Befolkningsprognos 19-64 år (2018-2040)          Befolkningsprognos 65 år och äldre (2018-2040) 
 
Näringsliv 
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, förut-sättningar för att driva verksamhet i kommunen, infrastruktur och 
kommunservice. 
 
Kommunen uppmärksammar och kommunicerar 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. Det är 
dessutom viktigt att det finns tillgång till attraktiva bostäder.  
 
Infrastruktur är en nyckelfaktor för ett framgångsrikt näringslivsarbete. Säkra vägar, bättre och 
effektivare transporter och bättre pendlingsmöjligheter underlättar för såväl nya som etablerade 
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företag. Kommuenns vägar och järnvägar är livsnerver och en viktig förutsättning för många av 
företagens existens. Säkra transportvägar är en förutsättning både leveranser som tillgången på kunder 
och arbetskraft.  
 
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. Verksamheten är fokuserad på fem insatsområden: Investering 
och etablering, Kommunservice, Kompetensförsörjning, Näringslivsfrämjande utvecklingsarbete samt 
Entreprenörskap, nyföretagande och innovationer. Arbetet med nyföretagande och entreprenörskap 
samordnas inom BRO. 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.  
 
Hällefors kommun har ett näringslivsråd på initiativ av näringslivet. Näringslivsrådet består av 
företagare och kommunala representanter. Näringslivsrådet verkar för gemensam samhällsutveckling 
initierat av näringslivet. Målbilden är att Näringslivsrådet fungerar som strategisk plattform för att 
driva gemensamma samhällsutvecklingsfrågor med syfte att bidra till en ökad attraktivitet och tillväxt. 
Näringslivsrådet i kommunen ska verka för en naturlig koppling mellan näringsliv och kommun.  
 
Arbetsmarknad 
Den öppna arbetslösheten i kommunen har ökat med 32 personer under år 2019. Antalet öppet 
arbetslösa motsvarar 3,9 procent av befolkningen i åldern 16-64 år, en ökning med 0,1 procentenheter 
jämfört vid årets början. Samtidigt har antalet personer som är sökande i program med aktivitetsstöd 
ökat med 47 personer. Exempel på aktivitetsstöd är arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, 
arbetsträning, samt jobbgaranti för ungdomar.  
 

2015 2016 2017 2018 2019
Öppet arbetslösa 263 270 263 117 149
Aktivitetsstöd 170 150 113 187 234
Summa 433 420 376 304 383  
 

2015 2016 2017 2018 2019
Öppet arbetslösa 6,7% 6,8% 6,6% 2,9% 4,8%
Med stödform 4,3% 3,8% 2,8% 4,7% 7,6%  
 
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 6,1 procent. Riket och 
länet uppvisar 4,6 procent respektive 4,3 procent. Det innebär att kommunen har 1,8 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 2015 2016 2017 2018 2019
Öppet arbetslösa 9,2% 8,1% 5,3% 3,8% 6,1%
Med stödform 7,5% 5,5% 3,2% 3,8% 7,4%  
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Av ungdomarna i kommunen är det 7,4 procent som har arbete med någon form av stöd, vilket innebär 
att kommunen ligger 2,1 procentenheter högre än länet. I förhållande till riket har kommunen  
2,8 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 11,8 procent, vilket är en 
ökning med 7,0 procentenheter i jämförelse med föregående år. Riket och länet uppvisar 10,2  procent 
respektive 9,4 procent. Det innebär att kommunen har 2,4 procentenheter högre öppen arbetslös inom 
gruppen utländskfödda i förhållande till länet. I jämförelse med riket har kommunen 1,6 procent-
enheter högre öppet arbetslösa inom gruppen utlandsfödda. Totalt innebär detta att kommunens 
arbetslöshet inom gruppen utlandsfödda ökat i förhållande till föregående år men är lägre än åren 
2015 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.  
 
Utlandsfödda 16-64 2015 2016 2017 2018 2019
Öppet arbetslösa 25,1% 24,2% 20,0% 4,8% 11,8%
Med stödform 9,3% 10,5% 7,9% 16,6% 23,5%  
 
Infrastruktur 
Under senaste åren har kommunen satsat på åtgärder inom infrastukturområdet för att skapa 
möjligheter för destinationsutveckling och ökad attraktionskraft, vilket kommer vara fortsatt viktiga 
åtgärder. Region Örebro län genomför besparingar i Länstrafiken som kommer ge påverkan för 
Hällefors kommun. Arbetet framgent kommer att bestå i att säkerställa den trafik kommunen har i 
dagsläget.  
 
Den gång-och cykelplan som togs fram under 2018-2019 används nu i det strategiska arbetet med 
dessa vägar. En satsning görs på stråk från norr till söder och öst till väst. Starten på detta bli med 
åtgärder vid Finnbergsvägen och Svedbergsvägen. Åtgärder är även att vänta runt nya förskolan då det 
kommer krävs då det kan förväntas ökade flöden. 
 
Arbete med tågtrafiken är i fokus kommande år och då främst gällande godset från Gävle hamn till 
Göteborgs hamn. Det finns ett behov att bygga terminaler för lastning lossning längs denna sträckning 
och där Hällefors ligger strategiskt. Samarbete pågår med Partnerskap Bergslagen och lokala företag.  
 
Som ett led i att bli en attraktiv kommun för etablering och bosättning arbetar kommunen systematiskt 
med regeringen mål att 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med en 
hastighet om minst 100 Mbit/s år 2020. Enligt senaste mätningarna har 90.40 procent av kommunens 
hushåll bredband enligt målet och 74,80 procent av företagarna. Ser kommunen enbart till tätbebyggt 
område är motsvarande siffror 97,86 procent respektive 89,12 procent. Detta medför att målet för 
hushållen är uppnådd men arbetet med ökad tillgänglighet för landbyggd och företagen återstår. 
 
Bostadsmarknad 
Bostadsmarknaden har under 2019 fortsatt i en tydlig trend av överskottsmarknad. Hällefors Bostads 
AB har de senaste åren nyproducerat totalt 21 studentlägenheter i Grythyttan och 10 större lägenheter 
i Hällefors genom omställning av lokaler under den tid underskott rådde på marknaden. I beståndet 
finns nu ett överskott som måste minskas genom avvecklingar av bostadslägenheter. Detta underskott 
kommer att minskas i de fastigheter som är i sämst skick i kombination med mindre attraktiva 
geografiska lägen. 
 
Bostadsboolaget räknar med att de första avvecklingarna sker runt årsskiftet 2020/2021. Hur stora 
avvecklingarna behöver bli samt vart de kommer att ske beror i dagsläget på ett flertal faktorer. En 
stor och avgörande faktor är naturligtvis hur framtiden blir för Högskolan i Grythyttan. En annan är 
hur intresset att ha bostad i Nya Björkhaga efter ombyggnad från vårdboende till vanliga bostäder. 
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Genom att kommunen beslutat att gå ur vård och omsorgslokalerna på Nya Björkhaga kommer 
ytterligare 26 nya lägenheter att tillföras ett redan mättat bostadsbestånd. Förhoppningsvis attraherar 
dessa centrala lägenheter några av kommunens villaägare så att flyttkedjor kan skapas.  
 
Kommunens samlade bostadsbestånd är åldersstiget och bolagets styrelse arbetar med tankar hur 
beståndet kan förnyas. Nybyggnad på Källvägen diskuteras som ett projekt som med rätt lägenheter 
skulle kunna få igång flyttkedjor inom kommunen, men naturligtvis gör situationen med allt flera 
lediga lägenheter att bolaget noga överväger projektet. Ett annat projekt med framtidstro och 
föresatser att inte enbart skapa attraktiva lägenheter för de i kommunen redan boende, utan även 
attrahera invånare från andra kommuner att flytta till Hällefors är att skapa strandnära boende. 
 
Politisk mandatfördelning 
Genom fria val ger kommunmedborgarna kommunfullmäktige mandat att utforma den kommunala 
verksamheten. Kommunfullmäktige har politiskt och ekonomiskt ansvar för all verksamhet och ger 
styrelser och nämnder i uppdrag att ansvara för att de olika verksamheterna blir utförda enligt 
fastställda styrdokument och tilldelade anslag. Kommunens mandatfördelning framgår av tabellen 
nedan. Den styrande majoriteten utgörs av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. 
 

År 2019-2022 Kommunfullmäktige

Socialdemokraterna 9
Vänsterpartiet 7
Moderaterna 6
Centerpartiet 3
Grythyttelistan 2
Sverigedemokraterna 4
Totalt 31  
 
Personal- och kompetensförsörjning 
 
Kompetensförsörjning är ett samlingsbegrepp för personalförsörjning och kompetensutveckling. 
Arbetet med attraktiv arbetsgivare, employer branding, behöver vara i linje med kommunens övriga 
strategiarbete. För att främja arbetet med kompetensförsörjning ska hela processen från att attrahera 
och rekrytera nya medarbetare till att kompetensutveckla redan anställda medarbetare genomsyras av 
tydliga strategier och riktlinjer som efterlevs. 
 
Pensionsavgångar, ökad personalrörlighet, förväntad demografi och ökad efterfrågan på 
välfärdstjänster visar på kommande utmaningar såväl för Hällefors kommun som landet i övrigt. 
 
Hällefors kommun kommer liksom landets övriga kommuner att ha stora utmaningar med 
personalförsörjning och kompetensförsörjning. Under de kommande tio åren (2020-2030) kommer 
cirka en tredjedel av de anställda inom Hällefors kommun att avgå med pension under förutsättning 
att de avgår vid 65 års ålder. 
 
För att främja ett långsiktigt hållbart arbetsliv är det viktigt att bland mycket annat arbeta vidare med 
balansen mellan individ och organisation. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete som följs upp årligen är 
väsentligt, liksom arbetet mot diskriminering och insatser för ökad mångfald. Riskbedömningar och 
konsekvensanalyser ur arbetsmiljö- och arbetstagarperspektiv ska göras innan förändring, uppstart 
eller flytt av verksamhet. En god arbetsmiljö är en del av arbetsgivarvarumärket som kan påverka 
kommunens attraktionskraft. 
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En arbetskraftsreserv finns i form av kommunens deltidsanställda. Inom kommunen pågår ett arbete 
med att ta fram strategier för ökad andel heltidsanställda och heltidsarbetande. Rekryteringsbehovet 
minskar om fler arbetar heltid. Kommunal och SKR har kommit överens om att heltid ska vara norm 
och att fler ska arbeta heltid 
 
Karriärvägar och utvecklingsmöjligheter är en viktig framgångsfaktor i att vara en attraktiv 
arbetsgivare och även om kommunen jobbar med dessa frågor behöver arbetet fortsätta med att 
utveckla bland annat alternativa karriär- och utvecklingsmöjligheter. Möjlighet till 
kompetensutveckling är enligt forskning det som påverka mest hur medarbetare upplever 
karriärmöjligheter. Det är därför viktigt för Hällefors kommun att avsätta tillräckligt med medel för 
medarbetarnas kompetensutveckling i en allt mer komplex värld. Kompetens är en färskvara, som 
måste underhållas. 
 
Ledarskapets betydelse betonas ofta i forskning. Under senare år har kommunen sänkt antalet 
medarbetare per chef som ett led i att kunna erbjuda hållbara förutsättningar för första linjens chefer. 
Ett strukturerat och kontinuerligt arbete med chefers kompetensutveckling behöver ständigt pågå med 
tanke på komplexiteten i chefsuppdraget. 
 
Statliga reformer och beslut  
 
Verksamheterna har kartlagt nya lagar, förordningar och övrigt som kan komma att påverka 
kommunen under planperioden. 
 
Välfärdsmiljonerna på sammanlagt 10 miljoner kronor till kommunsektorn kommer att helt fördelas 
på samma sätt som via det kommunalekonomiska utjämningssystemet d v s i kronor per invånare från 
och med år 2021. Av tillskottet som fördelas per invånare d v s anslaget för den 
kommunalekonomiska utjämningen som generellt statsbidrag erhåller kommunerna 70 procent och 
landstingen 30 procent.  
 
Med anledning av att kommuner och regioner drabbas hårt ekonomiskt till följd av det nya 
coronaviruset har regeringen, Centerpartiet och Liberalerna föreslagit ett krispaket som riktar sig till 
kommunsektorn. Det föreslås ett tillskott på totalt 20 miljarder kronor i generella statsbidrag under år 
2020, jämfört med de 5 miljarder kronor som regeringen har aviserat tidigare. Det nya tillskottet på 
ytterligare 15 miljarder kronor för 2020 görs för att stärka kommunsektorns förmåga att upprätthålla 
samhällsviktiga funktioner som vård, skola och omsorg samt kollektivtrafik. Av den sammanlagda 
ökningen på 20 miljarder kronor är 12,5 miljarder permanenta anslagsökningar, det vill säga pengar 
som kommer kommuner och regioner till del även kommande år. Dessutom är det beslutat om  
 
Anslaget för investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande kvarstår 
och uppgår totalt till 2 250 miljoner kronor ackumulerat för 2020–2022. 
 
Utbildningsområdet 
Regeringen har färstäkt den statliga finansieringen av skolan ytterligare och avsätter 6,2 miljarder 
kronor under år 2021 och 2022 i form av riktade bidraget för stärkt likvärdighet och 
kunskapsutveckling. Det innebär att tidigare bidragen för lågstadie- samt fritidshemssatsningen utgår i 
och med år våren 2020. För att bland annat finansiera höjningen av likvärdighetsbidraget utgår 
lågstadielyftet helt från 2021. Stödet är villkorat så att de tillförda medlen leder till ökade insatser för 
jämlikhet, kunskapsutveckling och kvalitet i verksamheten. Stödet ska fördelas så att resurserna viktas 
med hänsyn till socioekonomiska faktorer. Tillskottet kan exempelvis användas till mindre klasser, 
högre lärartäthet, högre lärarlöner, utökad tid för lärarnas kompetensutveckling, ökad personaltäthet 
eller kompetensutveckling inom elevhälsan. Stödet ska gå till ökade och därmed inte pågående 
insatser. Från och med år 2020 utvidgas stödet till att även omfatta utgifter som syftar till att stärka 
likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i fritidshemmen.  
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Riktade statsbidraget för att anställa fler lärarassistenter i skolan som infördes år 2019 är oklart om 
det kommer att kvarstå från och med år 2021. 
 
Det är oklart om riktade bidraget gällande mindre barngrupper i förskolan för att minska 
barngrupperna och öka personaltätheten i förskolan kvarstår från år 2021. Ersättning för den frivilliga 
maxtaxan inom barnomsorgen kvarstår 2021-2022 och uppgår till 3 903 miljoner kronor. 

 
Ett första steg mot sammanslagning av befintliga statsbidrag har tagits genom att de tre tidigare 
bidragen som finns avseende karriärtjänster för lärare, varav ett avser karriärtjänster i 
utanförskapsområden, förs samman till ett samlat bidrag.  Regeringen förslår att bidraget uppgår till 
4 868 miljoner kronor år 2021. Statsbidraget föreslås kvarstå även år 2022.  
 
Statligt stöd till vuxenutbildning ökas med 675 miljoner kronor till att omfatta 3 040 miljoner kronor 
för att förbättra kommunernas förutsättningar att erbjuda regional yrkesinriktad vuxenutbildning. 
Staten finansierar nu samtliga platser i regionalt yrkesvux under 2020 och tillför medel för att 
möjliggöra fler helårsplatser än vad som nyttjades 2019. För 2021–2023 beräknas utgifterna öka med 
71 miljoner kronor per år. Regeringen aviserade i budgetpropositionen att kommunernas 
medfinansiering i statsbidraget för yrkesvux skulle ses över och har föreslagit en 70/30 modell från 
2021, där kommunerna tidigare har medfinansierat statsbidraget med 50 procent. 
 
Statligt bidrag för kommunal kulturskoleverksamhet kvarstår med 100 miljoner kronor för 2021 och 
2022. 
 
Omsorgsområdet 
Satsningen fortsätter med 610 miljoner kronor till kommuner för att öka kvaliteten inom 
demensomsorgen samt motverka ensamhet under år 2021-2022. En satsning på digitalisering och e-
hälsa inom äldreomsorgen kvarstår med 200 miljoner kronor åren 2021-2022.  
 
Investeringsbidrag till äldrebostäder kvarstår med 500 miljoner kronor år 2021-2022 för att 
möjliggöra erbjudande om särskilt boende inom 3 månader. 
 
Stimulandmedel på 350 miljoner kronor år 2020-2022 till funktionshinderområdet för att öka 
motivationen att delta i daglig verksamhet samt uppmuntra fler kommuner att införa 
habiliteringsersättning. 
 
Anslaget för insatser inom psykiatri och psykisk hälsa föreslås minskas från 2020 med 1 100 miljoner 
kronor till 300 miljoner kronor år 2021. Anslaget avser totalt anslag för hela kommunsektorn och får 
bland annat användas för utgifter för forskning inom psykiatri och psykisk hälsa samt vissa insatser 
inom folkhälsoområdet. 
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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. 
Vi bidrar till genomförandet av Agenda 2030. 
 
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 

 
Verksamhetsmål 
Enligt lagen ska kommunen fastställa verksamhetsmässiga mål utifrån god ekonomisk hushållning. 
Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett 
kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att 
räkenskaperna går ihop på ett ansvarsfullt sätt. Begreppet innefattar även ett krav på att pengarna 
används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Det är här mål och riktlinjer för 
verksamheten kommer in i bilden.  
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Verksamhetsmål ska vara uppföljningsbara. De ska rikta sig till medborgarna och till exempel anges i 
form av servicenivåer och kvalitet. Verksamhetsmål kan också riktas inåt i organisationen och 
uttryckas i form av produktivitet och effektivitet. 
 
Hällefors kommun har antagit en verksamhets- och ekonomistyrningspolicy med tillhörande riktlinjer 
där det framgår att kommunfullmäktige ska fastställa övergripande verksamhetsmål kallade 
inriktningsmål. Inriktningsmålen ska fastställas per mandatperiod och vara kopplade till god ekono-
misk 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: Valdeltagande i senaste kommunvalet (%) 
Indikator 2: Deltagande i genomförda medborgardialoger 
Indikator 3: Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar 
Indikator 4: Nöjd Medborgar-Index – Kultur 
 
Mål 2: Kommunen har en väl fungerande välfärd som svarar upp mot 

invånarnas behov 
 
Indikator 1: Meritvärde i åk 9 lägeskommun, genomsnitt 
Indikator 2: Elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram lägeskommun 
Indikator 3: Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun (%) 
Indikator 4: Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning (%) 
Indikator 5: Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till  
     särskilt boende, medelvärde 
Indikator 6: Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn (%) 
Indikator 7: Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn (%) 
Indikator 8: Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen (%) 
Indikator 9: Sjukfrånvarotid korttidssjukfrånvaro i förhållande till total sjukfrånvarotid (%) 
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Mål 3: I kommunen finns förutsättningar för befintliga och växande 
företag samt nyetableringar 

 
Indikator 1: Företagsklimat enligt Insikts mätning (NKI) totalt 
Indikator 2: Svenskt näringslivs mätning Service till företag 
Indikator 3: Svenskt näringslivs mätning Kommunpolitikernas attityder till företagande 
Indikator 4: Svenskt näringslivs mätning Tjänstemäns attityder till företagande 
Indikator 5: Svenskt näringslivs mätning Skolans attityder till företagande 
Indikator 6: Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare 
Indikator 7: Post och telestyrelsens statistik avseende fiberutbyggnad för arbetsställe (%) 
 
Mål 4: Kommunen investerar för en stark och hållbar framtid 
 
Indikator 1: Nettoinvesteringar exkl. finansiella investeringar kommun, kronor/invånare 
Indikator 2: Hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd i 10-12 månader under året, andel av alla  
   hushåll (%) 
Indikator 3: Långtidsarbetslöshet 25-64 år i kommunen (%) av befolkningen 
Indikator 4: Invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar (%) 
Indikator 5: Anställda utrikes födda, kommun, balanstal 
 
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 

 

2019 2020 2021 2022 TOTALT
Budgeterat resultat (mkr) 0,2 14,0 14,6 14,9 43,7
Skatteintäker och utjämning (mkr) 449,9 464,6 487,5 495,5 1 897,5
Resultatandel 0,0% 3,0% 3,0% 3,0% 2,3%  

 
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 
 

2019 2020 2021 2022 TOTALT
Nettoinvesteringar (mkr) 20,3 55,3 27,5 22,5 125,6
Skatteintäker och utjämning (mkr) 449,9 464,6 487,5 495,5 1 897,5
Investeringsandel 4,5% 11,9% 5,6% 4,5% 6,6%  
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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 173,7 161,1 156,4 151,2
Försäkring 22,7 6,0 0,0 0,0 28,7  
 
Resultatmål 2021 
Resultatmål har ett kortsiktigt verksamhetsperspektiv som visar konkret i vilken utsträckning 
verksamheter uppnår sin målsättning, omsatt i resultat. Resultatmålen ger en indikation om 
kommunen är på väg att uppnå inriktningsmålen eller inte.  
 
Enligt kommunens riktlinjer till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn ska respektive nämnd 
årligen anta verksamhetsmässiga resultatmål som är i linje med kommunfullmäktiges fastställda 
inriktningsmål. 
 
Finansiella resultatmål 2021 
Kommunen ska enligt lagen fastställa finansiella mål utifrån god ekonomisk hushållning. Det 
finansiella perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning och dess utveckling och anger 
därmed de finansiella förutsättningarna eller ramarna för den verksamhet som kommunen bedriver.  
 
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 96,2 procent  
31 december. 

 
Indikator 1: Nettokostnadsandel 
 
Mål 3: Kommunens egna kapital och ansvarsförbindelse i förhållande till 

kommunens totala tillgångar är lägst 9,2 procent 31 december. 
 
Indikator 1: Soliditet inklusive hela pensionsåtagandet 
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Organisation 
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Driftplan 2021-2025 
 
För kommunens nämnder gäller följande ekonomiska grundramar. Budgeten 2021 har ökat med drygt 
22 miljoner kronor jämfört med föregående år och kan härledas helt till kommunens ökade riktade 
generella statsbidrag utifrån främst pandemin som pågår. Underlaget baseras på prognoser från 
Sveriges Kommuner och Regioner.  
 
I ramarna ingår förändringar av kapitalkostnader som baseras på de investeringar som fastställts av 
kommunfullmäktige. Interräntan följer Sverige Kommuner och Regioners rekommendationer och 
beräknas vara 1,25 procent för verksamhetsåret 2021.  
 
Inom kommunstyrelsens budgetram ingår centrala anslag för lönejusteringar som under 
verksamhetsåret kommer att justera kommunstyrelsens beslut om fördelning av budgetramen i 
verksamhetsområden på grund av utfördelning av det centrala anslaget för löneökning. Taxor och 
avgifter inom kommunstyrelsens ansvarsområde förutsätts vara enligt 2020 års nivå. 
Pensionsberäkningarna grundas på uppgifter från pensionsförvaltaren KPA som erhållits i samband 
med kommunens årsbokslut 2019. Inom kommunstyrelsen beräknas riktade statsbidrag minska utifrån 
nu kända faktorer.  
 
För att kunna rymma verksamheterna i de förslagna ramarna fordras fortlöpande effektivisering och 
införande av nya mindre kostnadskrävande arbetssätt. 
 
Ansvarsområde (tkr) 2020 2021

budget plan
(inkl TB)

Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto

Kommunfullmäktige 0 2 151 2 151 0 2 151 2 151

Kommunstyrelse 142 084 586 293 444 209 120 000 586 489 466 489

Myndighetsnämnd 0 265 265 0 265 265

Valnämnd 0 0 0 0 0 0

Verksamhetens 
nettokostnader 142 084 588 709 446 625 120 000 588 905 468 905
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Ansvarsområde (tkr) 2022 2023
plan plan

Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto

Kommunfullmäktige 0 2 151 2 151 0 2 151 2 151

Kommunstyrelse 120 000 593 930 473 930 120 000 601 713 481 713

Myndighetsnämnd 0 265 265 0 265 265

Valnämnd 210 560 350 160 425 265

Verksamhetens 
nettokostnader 120 210 596 906 476 696 120 160 604 554 484 394

 
 
 
Ansvarsområde (tkr) 2024 2025

budget plan
Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto

Kommunfullmäktige 0 2 151 2 151 0 2 151 2 151

Kommunstyrelse 120 000 609 919 489 919 120 000 618 272 498 272

Myndighetsnämnd 0 265 265 0 265 265

Valnämnd 0 0 0 0 0 0

Verksamhetens 
nettokostnader 120 000 612 335 492 335 120 000 620 688 500 688
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Investeringsplan 2021-2025 
 
Investeringsplanen för perioden omfattar 120,5 miljoner kronor och investeringsbudgeten 2021 
uppgår till 27,5 miljoner kronor. Eventuella investeringsbidrag inkluderas inte i planen utan planen är 
redovisad enligt lagstiftningen som innebär att planen 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) 2020 2021 2022 2023 2024 2025

budget budget plan plan plan plan
(inkl TB)

Kommunstyrelse 55 300 27 500 22 500 23 000 23 500 24 000

Total investeringsvolym 55 300 27 500 22 500 23 000 23 500 24 000  
 
Prioriteringar har genomförts för att inte finansieringsutrymmet ska överskridas enligt planens 
finansiella målsättningar. 
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Budgetanalys 
 
Resultat 
Kartläggning av budgeterat resultat och dess orsaker. Vilken balans beräknar kommunen ha över sina 
intäkter och kostnader under året och över tiden? Analysering av investeringar och dess utveckling. 
 
Ekonomiska budgetförutsättningar 

• Utdebitering 22,05 kronor. 
• Antal invånare i prognos 2021 6945, 2022 6912, 2023 6881, 2024 6852, 2025 6824.  
• Skatteunderlaget beräknas enligt SKR:s prognos april månad 2020. 
• Pensionsberäkningarna grundas på uppgifter från KPA december månad 2019. 
• Ökade lönekostnader budgeteras i en särskild centralt utrymme. 
• Internräntan beräknas till 1,25 procent enligt SKR:s rekommendationer. 
• PO-påslaget beräknas bli oförändrat enligt SKR:s rekommendationer. 
• Taxor och avgifter enligt 2020 års nivå. 

 
Budgeterat resultat 
Budgeterade resultat för verksamhetsåret 2021 uppgår till 14,6 miljoner kronor, vilket motsvarar en 
ökning av det egna kapitalet med 8,1 procent. Kommunens resultat i förhållande till skatteintäkter och 
utjämning uppgår till 3,0 procent.  
 

2021 2022 2023 2024 2025
Budgeterat resultat (mkr) 14,6 14,9 15,1 15,3 15,6
% av eget kapital vid årets början 8,1 7,6 7,2 6,8 6,5  
 
Under de fem kommande åren beräknas det egna kapitalet öka med 75,5 miljoner kronor, vilket mot-
svarar en årlig ökningstakt på 8,4 procent. 
 
Förändring av kostnader och intäkter 
En förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomi är att nettokostnaderna inte ökar snabbare än de 
intäkter kommunen får genom skatter, generella statsbidrag och utjämningssystemet.  
  
(mkr) 2021 2022 2023 2024 2025
Nettokostnader 468,9 476,7 484,4 492,3 500,7
Skatteintäkter och utjämning 487,5 495,6 503,5 511,7 520,3  
 
Under perioden från år 2021 till 2025 beräknas ökningstakten för nettokostnaderna uppgå till  
6,8 procent och för skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas ökningstakten uppgå till  
6,7 procent.  
 
Nettokostnadsandel 
Grundläggande för en god ekonomi är att det finns en balans mellan löpande intäkter och kostnader. 
Ett sätt att belysa detta förhållande är att analysera hur stor andel de löpande verksamhetskostnaderna 
tar i anspråk av skatteintäkter och bidrag. Tabellen visar hur stor andel av skatteintäkter och generella 
statsbidrag som beräknas ianspråktas av verksamhetens nettokostnader och finansnetto. Redovisas en 
nettokostnadsandel under 100 procent har kommunen en positiv balans mellan löpande kostnader och 
intäkter. Når kommunen 98 procent eller lägre över en längre tidsperiod brukar detta betraktas som 
god ekonomisk hushållning. 
 
(%) 2021 2022 2023 2024 2025
Nettokostnadsandel 96,2% 96,2% 96,2% 96,2% 96,2%
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Av tabellen framgår det att 96,2 procent av intäkterna från skatter och generella statsbidrag beräknas 
användas till verksamheterna under 2021. Utifrån budgetplanen kan konstateras att nettokostnads-
andelen årligen uppfyller målet med god ekonomisk hushållning.  
 
Investering och självfinansieringsgrad 
Totalt uppgår 2021 års investeringsbudget till 27,5 miljoner kronor. Exkluderas avskrivningar, 
nedskrivningar och pensionsskuldsförändringen från budgeterade resultat har kommunen  
28,7 miljoner kronor kvar av intäkterna från skatter och generella statsbidrag efter att den löpande 
verksamheten finansierats. Detta medför att 100 procent av investeringarna kan finansieras med medel 
från den löpande verksamheten. 
 

2020 2021 2022 2023 2024
Medel från verksamhet (mkr) 28,9 29,6 30,2 30,8 31,5
Nettoinvesteringar (mkr) 27,5 22,5 23,0 23,5 24,0

Självfinansieringsgrad (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  
 
Redovisas ett värde på 100 procent eller mer innebär det att kommunen kunde skattefinansiera 
samtliga investeringar som genomförs under året. Detta stärker kommunens finansiella 
handlingsutrymme. Allt över 100 procent kan användas till att amortera av kommunens skulder 
och/eller stärka likviditeten. Under femårsperioden räknar kommunen med att 100 procent av invester-
ingarna finansieras med medel från verksamheten. 
 
Kapacitet 
Kapacitet eller långsiktig betalningsberedskap redovisar vilken finansiell motståndskraft kommunen 
har på lång sikt. Ju starkare kapacitet, desto mindre känslig är kommunen för kommande 
lågkonjunkturer. 
 
Soliditet 
Vid en analys av kommunens kapacitet är soliditeten ett centralt begrepp. Nyckeltalet visar hur stor del 
av tillgångsmassan som finansierats med egna medel. Årets resultatutveckling visar om det egna 
kapitalet ökat eller förbrukats. Det räcker emellertid inte med ett nollresultat om tillgångsmassan ökar, 
eftersom den självfinansierade delen av tillgångarna då minskar vilket leder till ökade kostnader för 
lånat kapital. Ju större soliditet desto större finansiellt handlingsutrymme. 
 
(%) 2021 2022 2023 2024 2025
Soliditet inkl  pensionsåtagandet 9,2% 13,2% 17,0% 20,8% 23,9%  
 
Under år 2021 räknar kommunen med att soliditeten ska uppgå till 9,2 procent inkluderat till det 
pensionsåtagande som redovisas utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse.  
 
Skuldsättningsgrad 
Ett annat mått på kommunens kapitalstruktur är skuldsättningsgrad, det vill säga den del av 
tillgångarna som finansierats med främmande kapital. Detta ger en bild av hur olika delar av det 
främmande kapitalet utvecklats över tiden. Den totala skuldsättningsgraden under kommande år 
minskar till följd av de positiva resultaten. 
 

(%) 2021 2022 2023 2024 2025
Total skuldsättningsgrad 58,6% 56,1% 53,7% 51,3% 48,9%  
 
Kommunalskatt 
Skattesatsen för Hällefors invånare beräknas uppgå till 22,05 procent för  åren 2021-2025. Den 
genomsnittliga skattesatsen för riket uppgår 2020 till 32,28 procent, varav kommunerna svarar för 
20,72 procent som är en ökning med 0,02 procentenheter.  
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Risk  
Risk analyseras kommunens finansiella riskexponering. En god ekonomisk hushållning skapar 
möjlighet att möta finansiella problem utan att behöva vidta drastiska åtgärder. Här diskuteras också 
borgensåtagande och kommunens samlade pensionsskuld. 
 
Finansiella skulder 
Kommunens långfristiga skulder vid ingången av år 2020 uppgick till 88,5 miljoner kronor.  
72,1 miljoner kronor avser lån hos låneinstitutet Kommuninvest. 8,8 miljoner består av skuld till VA- 
och avfallskunder och 5,0 miljoner kronor avser skuld till Bergslagens Räddningstjänst. 
Investeringsbidragsintäkter har erhållits under 2018 och det bokfördavärdet är 2,6 miljoner kronor. 
 
(mkr) 2021 2022 2023 2024 2025
Långfristiga lån 99,4 92,3 85,1 77,8 70,3  

 

 
Pensionsåtaganden 
Kommunen har beslutat att all intjänad pension från och med 1998 sker genom individuell förvaltning, 
det vill säga kommunen betalar ut beloppet till det så kallade pensionsvalet. Ansvarsförbindelsen avser 
intjänande pensioner före år 1998 och redovisas inom linjen. Löneskatten på 24,26 procent tas med vid 
beräkning av pensionsskulden. Totalt beräknar kommunen ha ett pensionsåtagande på 156,4 miljoner 
kronor vid utgången av år 2021, där ansvarsförbindelsen beräknas uppgå till 151,0 miljoner kronor. 
 
Sedan bokslutet för år 2007 beräknas pensionsskulden enligt en särskild modell kallad RIPS, som idag 
är uppdaterad till RIPS17. Modellen är framtagen och fastställd av SKL för att användas framöver vid 
värderingen av kommunala pensionsåtaganden. Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så 
kallade blandmodellen, vilket i praktiken innebär att större delen tas upp som en ansvarsförbindelse 
utanför balansräkningen. Denna del av pensionsskulden är dock lika viktig att beakta ur risksynpunkt, 
då utbetalningarna kommer att belasta kommunens resultat under många decennier. 
 

(mkr) 2021 2022 2023 2024 2025
Avsättning till pensioner 5,4 4,9 4,5 4,2 4,2
Pensionsförpliktelser äldre än 1998 151,0 146,3 141,8 137,4 135,9
Totalt 156,4 151,2 146,3 141,6 140,1  
 
Borgensåtaganden 
Kommunens utnyttjade borgensåtagande uppgick vid årsskiftet 2019/2020 till 140,3 miljoner kronor. 
Stora borgensåtaganden kan betyda en finansiell risk för kommunen i form av övertagande av lån 
alternativt att ge ägartillskott. Det största borgensåtagandet har kommunen till Hällefors Bostads AB 
med 140,0 miljoner kronor. Kommunen räknar med att borgensåtagandet ska öka under 
budgetperioden med minst 20 miljoner kronor. 
 

Kontroll 
Med kontroll avses hur ekonomiska målsättningar och planer följs. En god följsamhet mot budget ger 
bra förutsättningar för att kunna uppnå god ekonomisk hushållning. Risk och kontroll hänger samman 
på så sätt att båda är mått på förmågan att hantera problematiska situationer. 

 
Känslighetsanalys 
En kommun påverkas av händelser som på kort sikt kan vara svåra att påverka. Ett sätt att göra detta 
tydligt är att upprätta en känslighetsanalys för att visa hur ett antal faktorer påverkar kommunens 
ekonomi. För att möta sådana förändringar är det viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på 
såväl kort som lång sikt. I tabellen nedan redovisas hur ett antal faktorer påverkar kommunens 
ekonomi under ett år. 
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(mkr)
Löneförändring med 1% inkl personalpåslag 2,9
Bruttokostnadsförändring med 1% 5,3
Ränteändring på långfristiga lån 1% 0,9
Förändring generella statsbidrag med 1% 1,2
Förändring utdebitering med 10 öre 1,2   
 
Även oförutsedda händelser kan ha stor inverkan på kommunens ekonomiska utredning. Det är därför 
viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på såväl kort som på lång sikt. 
 
Framtida utveckling 
SKR arbetar för att skapa stabila och förutsägbara villkor för kommuner och regioner. De senaste 
månaderna under år 2020 har inneburit en global konjunkturkollaps, med exceptionella ras för 
produktion, inkomster och sysselsättning i de flesta regioner/länder världen över med anledning av 
Covid-19. Betydande ovisshet råder därtill kring vad som väntar framöver. Osäkerheten är hög även 
på kort sikt, och är kopplad till en rad osäkerhetsfaktorer: kring smittspridning och vårdbehov, kring 
de smittbegränsande åtgärderna, kring ekonomisk-politiska krisinsatser för att stötta konjunkturen 
samt kring hur stora de negativa effekterna blir på samhällsekonomin som följd av den initiala 
chocken.  
 
De prognoser som SKR avlämnar avseende skatter och statsbidrag förändrar sig flera gånger under ett 
år och förutsättningarna som gällde vid fastställande av budget kan vara helt förändrade när budgetåret 
inleds, både i positiv och negativ riktning. Detta ställer allt större krav på kommunen, att ha en god 
beredskap för att möta svängningar utan att behöva förändra abrupt i verksamheterna under pågående 
budgetår. 
 
Eftersom befolkningssammansättningen och behoven förändras över tid är den stora utmaningen 
för Hällefors att med framförhållning omfördela de ekonomiska resurserna till de verksamheter där de 
gör störst nytta för Hälleforsborna. Kommunen har goda förutsättningar att möta dessa utmaningar 
genom en stark kostnadskontroll men ett litet orosmoln finns när det gäller utvecklingen av antalet 
invånare. Befolkningsutvecklingen har en avgörande betydelse för kommuns framtid. Det gör det 
viktigt för kommunen att vara en attraktiv kommun som har kvaliteter som gör att människor vill flytta 
hit och att medborgarna som bor här trivs och vill bo kvar.  
 
Kommunen har fattat beslut om en ekonomisk strategisk plan som har till syfte att minska verksam-
heternas kostnader utifrån den invånarstruktur kommunen har idag och därmed skapa en god ekono-
misk hushållning. Målsättningen är att skapa en långsiktigt stabil ekonomi genom att öka soliditeten. 
Som ett led i det har kommunen antagit tre finansiella inriktningsmål i form av resultatandel, inve-
steringsandel samt bortförsäkring av pensionsskulden, som har som målsättning att påverka 
soliditetens utveckling positivt. 
 
Fortsatta gemensamma ansträngningar kommer att behövas för att ytterligare effektivisera och för-
bättra verksamheterna så att kommunen kan ge medborgarna bästa möjliga service inom tillgängliga 
resurser. 
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Resultatplan 2021-2025 
 
Resultatplanen för åren 2021-2025 har beräknats utifrån följande förutsättningar. 
 
Beräkningsgrunder 2021 2022 2023 2024 2025

budget budget budget budget budget

Resultat i relation till skatter
och generella statsbidrag 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Antal invånare 6 945 6 912 6 881 6 852 6 824

Skatter och statsbidrag Beräkning baserad på prognos från Sveriges Kommuner 
och Regioner april 2020  

 
Resultatbudget (tkr) 2019 2020 2021

bokslut budget budget
(inkl TB)

Verksamhetens intäkter 125 362 120 000 120 000
Verksamhetens kostnader -559 767 -552 325 -574 605
Jämförelsestörande poster -501 - -
Avskrivningar -13 035 -14 300 -14 300

Verksamhetens nettokostnader -447 941 -446 625 -468 905

Skatteintäkter 296 745 300 724 289 230
Generella statsbidrag och utjämning 153 141 163 897 198 301

Verksamhetens resultat 1 945 17 996 18 626

Finansiella intäkter 855 400 400
Finansiella kostnader -2 586 -4 400 -4 400

Resultat före extraordinära poster 214 13 996 14 626

Extraordinära poster - - -

Årets resultat 214 13 996 14 626

Resultat, andel av skatter och 
statsbidrag (%) 0,05% 3,01% 3,00%  
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Resultatbudget (tkr) 2022 2023 2024 2025
plan plan plan plan

Verksamhetens intäkter 120 000 120 000 120 000 120 000
Verksamhetens kostnader -581 996 -589 294 -596 835 -604 788
Avskrivningar -14 700 -15 100 -15 500 -15 900

Verksamhetens nettokostnader -476 696 -484 394 -492 335 -500 688

Skatteintäkter 298 620 305 194 311 633 318 033
Generella statsbidrag och utjämning 196 943 198 305 200 053 202 264

Verksamhetens resultat 18 867 19 105 19 351 19 609

Finansiella intäkter 400 400 400 400
Finansiella kostnader -4 400 -4 400 -4 400 -4 400

Resultat före extraordinära poster 14 867 15 105 15 351 15 609

Extraordinära poster - - - -

Årets resultat 14 867 15 105 15 351 15 609

Resultat, andel av skatter och 
statsbidrag (%) 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%  
 
Känslighetsanalysen visar hur kommunens kostnader påverkas av förändrade förutsättningar avseende 
kostnadsutveckling, skatteuttag samt befolkning. I tabellen nedan redovisas hur ett antal faktorer 
påverkar kommunens ekonomi under ett år 
 
(mkr)
Löneförändring med 1% inkl personalpåslag 2,9
Bruttokostnadsförändring med 1% 5,7
Ränteändring på långfristiga lån 1% 0,9
Förändring generella statsbidrag med 1% 1,0
Förändring utdebitering med 10 öre 1,2   
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Finansieringsplan 2021-2025 
 
Finansieringsplanen för åren 2021-2025 har beräknats utifrån att likvida medel är i stort sett 
oförändrade i och med antagandet att alla kvarvarande medel från verksamheten finansierar 
nettoinvesteringar och resterande antas amortera lån och bortförsäkring av pensionsskulden.  

 
 Finansieringsbudget (tkr) 2019 2020 2021

bokslut budget budget
(inkl TB)

Den löpande verksamheten
  Resultat efter finansiella poster 214 13 996 14 626
  Just för av- och nedskrivningar + 13 035 14 300 14 300
  Just för övr poster som inte ingår
  i kassaflödet (bl a förändring av pensionsskuld) -23 747 3 485 -772

Kassaflöde för förändring av rörelsekapital -10 498 31 781 28 154

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
  Ökning - /minskning + av rörelsefordringar 10 260 809 772
  Ökning + /minskning - av rörelseskulder -13 047 - 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten -13 285 32 590 28 926

Investeringsverksamheten
  Investering i materiella anl tillgångar - -20 330 -55 300 -27 500
  Försäljning av materiella anl tillgångar + 45 - -
  Investering i finansiella tillgångar - - - -
  Försäljning av finansiella tillgångar + - - -

Kassaflöde från investeringsverksamhet -20 285 -55 300 -27 500

Finansieringsverksamheten
  Nyupptagna lån och skulder + 20 000 25 000 6 000
  Amortering av lån och skulder - -17 500 -2 290 -1 426
  Övriga tillförda + använda - medel -1 708 - 0

Kassaflöde från finanseringsverksamhet 792 22 710 4 574

Årets kassaflöde -32 778 0 6 000
Likvida medel vid årets början 102 639 65 844 65 844
Likvida medel vid årets slut 69 861 65 844 71 844
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Finansieringssbudget (tkr) 2022 2023 2024 2025

plan plan plan plan

Den löpande verksamheten
  Resultat efter finansiella poster 14 867 15 105 15 351 15 609
  Just för av- och nedskrivningar + 14 700 15 100 15 500 15 900
  Just för övr poster som inte ingår
  i kassaflödet -507 -330 -300 -57

Kassaflöde för förändring av rörelsekapital 29 060 29 875 30 551 31 452

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
  Ökning - /minskning + av rörelsefordringar 507 330 300 57
  Ökning + /minskning - av rörelseskulder - - - -

Kassaflöde från den löpande verksamheten 29 567 30 205 30 851 31 509

Investeringsverksamheten
  Investering i materiella anl tillgångar - -22 500 -23 000 -23 500 -24 000
  Försäljning av materiella anl tillgångar + - - - -
  Investering i finansiella tillgångar - - - - -
  Försäljning av finansiella tillgångar + - - - -

Kassaflöde från investeringsverksamhet -22 500 -23 000 -23 500 -24 000

Finansieringsverksamheten
  Nyupptagna lån och skulder + - - - -
  Amortering av lån och skulder - -7 067 -7 205 -7 351 -7 509
  Övriga tillförda + använda - medel - - - -

Kassaflöde från finanseringsverksamhet -7 067 -7 205 -7 351 -7 509

Årets kassaflöde 0 0 0 0
Likvida medel vid årets början 65 844 65 844 65 844 65 844
Likvida medel vid årets slut 65 844 65 844 65 844 65 844  
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Balansplan 2021-2025 
 
Balansbudget (tkr) 2019 2020 2021

bokslut budget budget
(inkl TB)

Anläggningstillgångar 300 319 348 889 362 089
Bidrag till statlig infrastruktur 1 755 1 620 1 485
Kortfristiga fordringar 31 208 56 343 33 734
Kassa bank 69 861 65 844 71 844

Summa tillgångar 403 143 472 696 469 152

 
Eget kapital 165 659 188 481 194 281
Avsättningar 12 784 42 015 5 387
Skulder 224 700 242 200 269 484

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder 403 143 472 696 469 152

Ansvarsförbindelser 160 891 159 099 151 027
Borgensåtagande 140 311 130 301 140 301  
 
Balansbudget (tkr) 2022 2023 2024 2025

plan plan plan plan

Anläggningstillgångar 369 889 377 789 385 789 393 889
Bidrag till statlig infrastruktur 1 350 1 215 1 080 945
Kortfristiga fordringar 39 362 39 167 39 002 39 080
Kassa bank 65 844 65 844 65 844 65 844

Summa tillgångar 476 445 484 015 491 715 499 758

  
Eget kapital 209 148 224 253 239 604 255 213
Avsättningar 4 880 4 550 4 250 4 193
Skulder 262 417 255 212 247 861 240 352

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder 476 445 484 015 491 715 499 758

Ansvarsförbindelser 146 295 141 783 137 366 135 928
Borgensåtagande 150 301 150 291 150 281 150 271  
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Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens 
årsredovisning 2019, dnr KS 20/00079 
 
Beslutsunderlag 
Direktionen Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen sammanträdesprotokoll 
2020-03-27 § 17 
Årsredovisning för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2019 
Revisionsrapport från KPMG för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
2019, daterad 2019-04-02 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (förbundet) har sammanställt 
förbundets ekonomi och måluppfyllelse i en årsredovisning för 
verksamhetsåret 2019. 
 

Ekonomi 
Förbundet redovisar totalt för räkenskapsåret 2019 en förlust på 5,7 
miljoner kronor för den skattefinansierade verksamheten och en förlust på 
7,7 miljoner kronor för den avgiftsfinansierade verksamheten för de fyra 
medlemskommunerna. 
 
Förbundets organisation har delats upp i en planeringsavdelning och en 
produktionsavdelning. Förbundets verksamhetsredovisning är uppdelad sju 
processer utöver kansli. För de sju processerna särredovisas resultatet för 
respektive kommun i årsredovisningen. 
 
Kansli    gemensamt 
Process Gata/trafik   skattefinansierat 
Process Park/skog   skattefinansierat 
Process Idrott/Fritidsanläggningar  skattefinansierat 
Process Lokalvård   skattefinansierat 
Process Återvinning   avgiftsfinansierad 
Process VA-anläggning och VA-ledningsnät avgiftsfinansierad 
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Förbundet har fastställt sju gemensamma verksamhetsmål. Enligt 
förbundets uppföljning har endast två utav de verksamhetsmässiga målen 
uppnåtts i sin helhet under 2019. Området kansli och de olika processerna 
har dessutom områdesspecifika mål. Av totalt 22 verksamhetsmål satta 
utifrån de politiska målen är vid årsskiftet 10 av målen uppfyllda.  
 
Intäkterna består till störta delen av kommunbidrag, konsumtionsintäkter och 
övriga intäkter, så som sålda tjänster och anslutningsavgiftsintäkter. 
Kostnaderna består mest av anläggningstillgångs-, entreprenad-, drifts-, 
personal-, avskrivningar och kapitalkostnader från medlemskommunerna. 
 
För Hällefors kommuns del redovisar förbundet ett underskott på  
0,8 miljoner kronor för den skattefinansierade verksamheten och ett 
underskott på 2,2 miljoner kronor för den avgiftsfinansierade 
verksamheten. Underskottet i den skattefinansierade verksamheten 
förklaras med att processen gata/trafik visar ett underskott på 0,9 miljoner 
kronor och beror på att snöröjningen och den efterföljande 
sandupptagningen under första halvåret. Även underskott avseende 
beläggningsarbeten påverkar resultatet. Processen park/skog visar ett 
överskott på 0,1 miljoner kronor p g a generell återhållsamhet för att 
kompensera de höga kostnaderna för vinterväghållningen. Alfaltsfonden 
för gatusidan är oförändrad och uppgår vid årsskiftet 2019/2020 fortfarande 
till 1,8 miljoner kronor.  
 
Underskottet i den avgiftsfinansierade delen avseende processen VA 
uppgår till 1,8 miljoner kronor, vilket beror på akut omläggning av vatten- 
och spillvattenledningar och ny dagvattenledning på Vallonvägen samt 
även på de ökade OH-kostnaderna. Kommunens VA-fond uppgår till  
0,2 miljoner kronor och innebär att den minskat med ovanstående 
underskott. Underskottet i den avgiftsfinansierade delen avseende 
processen Återvinning är 0,4 miljoner kronor. Underskottet beror dels på 
intäktssidan som visar ett överskott med 0,5 miljoner kronor i högre 
konsumtionsavgifter och dels på kostnadssidan som visar på ett underskott 
med 0,9 miljoner kronor. Kostnadsökningen beror på ökade OH-kostnader, 
indexuppräkning avseende insamlingsentreprenad, kostnader för nytt 
system till företagskort och renovering av infarten till Gyltbo ÅVC.  
Kommunens återvinningsfond har minskat och uppgår till 8,6 miljoner 
kronor vid årsskiftet. 
 
Förbundet utför investeringsprojekt för medlemskommunernas räkning. Varje 
avdelning respektive process utarbetar förslag till investeringsbudget med tre 
års framförhållning till respektive medlemskommun. Den investeringsram 
som beslutas i respektive kommunfullmäktige utgör sedan förbundets 
investeringsplan. För Hällefors kommuns del har förbundet genomfört 
skattefinansierade investeringar på 7,4 miljoner kronor och 
avgiftsfinansierade investeringar på 3,8 miljoner kronor 
 
Revisorerna har utfört en revision av förbundets årsredovisning för år 2019 
och de tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
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Folkhälsa 
Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar kommunförvaltningen 
till förbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2019. 
 
Miljö 
Redovisning utifrån miljöperspektivet hänvisar kommunförvaltningen till 
förbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2019. 
 
Medborgarperspektiv 
Redovisning utifrån miljöperspektivet hänvisar kommunförvaltningen till 
förbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2019. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens årsredovisning för 2019 

godkänns. 
 

- Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen 
omfattar. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om revisorerna har haft 
synpunkter kring periodiseringen av kostnaden för snöröjning, vilket besvaras 
av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om den höga långtidssjukfrånvaron, 
vilket delvis besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Vivianne Pettersson (M), ordförande Annalena Järnberg (S) och Daniel 
Hagsten (M) yttrar sig. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) tilläggsyrkar att kostnaderna behöver 
bättre redovisas på rätt kalenderår. 
 
Daniel Hagsten (M) tilläggsyrkar att en åtgärdsplan för de höga sjuktalen ska 
tas fram. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut inklusive eget tilläggsyrkande och tilläggsyrkande från 
Daniel Hagsten (M), vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens årsredovisning för 2019 godkänns. 
 
Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen 
omfattar. 
 
Kostnaderna behöver bättre redovisas på rätt kalenderår. 
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En åtgärdsplan för de höga sjuktalen ska tas fram. 
 





 

 
 

 
 
 
 
  

Årsredovisning 2019 
Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 
 
Direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får härmed 
avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31 
 

 
 
 
 
Antagen av Direktionen 2020-03-27 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Allmänt om verksamheten 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen – en del av din vardag 

Ändamålet med förbundets verksamhet är att tillhandahålla de tjänster som medlems-
kommunerna kräver för att fullgöra sina skyldigheter enligt respektive kommuns ambitionsnivå 
för den tekniska verksamheten och som är förenligt med de resurser som förbundet förfogar 
över. 

Respektive medlemskommun förbinder sig i ett långsiktigt åtagande att säkerställa förbundets 
utveckling och kompetensförsörjningen inom den tekniska verksamheten. 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens kansli är placerat i Pershyttan, Nora. 
 

Samhällsbyggnadsförbundets verksamheter 
Skattefinansierade verksamheter 

 Gata/Trafik  

 Park- och Skogsförvaltning 

 Idrotts-och fritidsanläggningar 

 Lokalvård 

Avgiftsfinansierade verksamheter 

 Återvinning 

 Vatten och avlopp 
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Organisation  

                                       

Politiska inriktningsmål 
Övergripande 

o Kunderna/medborgarna är nöjda med våra tjänster och service. 

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

Ekonomi och effektivitet 

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

o Vi har ett effektivt resursutnyttjande av de tilldelade kommunala medlen. 

Miljö 

o Vi ska vara ett föredöme för det ekologiskt hållbara samhället. 

Rollen som arbetsgivare  

o Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

o Vi är med och bygger ett socialt hållbart samhälle. 
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Uppdrag och verksamhetsidé 
Vision 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ska verka för utökat samarbete mellan kommunerna, 
och vara den naturliga huvudmannen och samarbetspartnern som med hög kompetens och 
effektivitet utför tekniska uppdrag inom förbundets geografiska område med fokus på 
medborgarnytta och god miljö. 

Uppdrag och verksamhetsidé 

Förbundet ska uppfylla behoven av kommunalteknisk service med säkerställd kompetens 
genom att verka för en trygg och säker miljö, tillhandahålla friskt vatten, välskötta parker, gator 
och lokaler, bra fritidsanläggningar och avfallet på rätt ställe. 

Värdegrund 

Förbundets värderingar är: Förtroende, Öppenhet, Respekt, Engagemang (FÖRE). 
Värderingarna ska skapa en gemensam idé och kultur inom förbundet, samt hjälpa alla 
medarbetare i deras dagliga arbete. 
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God ekonomisk hushållning 
Kommunallagen ställer krav på att budgeten ska innehålla finansiella och verksamhetsmässiga 
mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 
God ekonomisk hushållning innebär att såväl Samhällsbyggnadsförbundets finansiella som 
verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt, miljö-
medvetet och effektivt och att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och 
etablerade normer. 
 

Finansiellt perspektiv 

Skattefinansierade verksamheter 

Balanskrav 
Tidigare års resultat är reglerat av samtliga medlemskommuner i enlighet med förbunds-
ordningen. I årets bokslut redovisar de skattefinansierade verksamheterna ett underskott. 
Underskottet kommer under år 2020 att regleras i enlighet med förbundsordningen. 

Resultatkrav  
Förbundets skattefinansierade verksamheter finansieras genom driftbidrag från medlems-
kommunerna. Resultatmålet för 2019 är ett nollresultat. Det redovisade resultatet visar ett 
negativ resultat. 
 
Avgiftsfinansierade verksamheter  
För verksamheterna som finansieras via avgifter – Återvinning och Vatten och avlopp – redo-
visas de slutliga resultaten i respektive medlemskommuns redovisning. Målet är att över tid 
redovisa ett nollresultat före avräkning mot kommunerna. 
 

Verksamhetsmässigt perspektiv  

I förbundets övergripande mål beskrivs hur god ekonomisk hushållning uppnås genom att 
eftersträva en högre effektivitet samt att ha en långsiktig god ekonomi. 

Verksamhetsmålen beskrivna under respektive process är utformade för att uppfylla förbundets 
övergripande mål. 

Förutom de redovisade målen utförs ett antal aktiviteter som syftar till god ekonomisk hushåll-
ning. Som exempel kan nämnas: 

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

 
I förbundets Verksamhetsplan med mål 2019 nämns fler aktiviteter som ska utföras för att 
målen ska uppnås. 
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Årets resultat 
Över/underskott för de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisas i resp kommuns årsredovisning. 

 
 
De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett underskott på -5 747 tkr och de avgifts-
finansierade verksamheterna ett underskott på -7 713 tkr. 
 

Investeringsverksamhet 
Samhällsbyggnadsförbundet har ingen egen investeringsverksamhet i anläggningar. 
Investeringar sker i fordon, maskiner och inventarier.  

Förbundet utför investeringsprojekt för medlemskommunernas räkning. Varje process ut-
arbetar förslag till investeringsbudget med fem års framförhållning som redovisas i respektive 
kommun. Den investeringsram som beslutas i kommunfullmäktige utgör sedan förbundets  
investeringsplan.  

 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

Flerårsöversikt 2019 2018 2017 2016 2015

Verksamhetens intäkter 398 297 418 405 356 142 359 038 298 170

Årets resultat

Gemensamt 0 0 0 0 0

Skattefinansierade verksamheter -5 747 -1 989 -1 774 -596 -697

Totalt -5 747 -1 989 -1 774 -596 -697

Eget kapital

Gemensamt 0 0 0 0 0

Skattefinansierade verksamheter -5 747 -1 989 -1 774 -596 -697

Totalt -5 747 -1 989 -1 774 -596 -697
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Väsentliga händelser  
Gemensamt / Övergripande 

o Under hösten tillsattes fyra nya avdelningschefer i den nya organisationen. 
Avdelningarna är Vatten och avlopp, Avfall och Återvinning, Lokal- och Miljöservice samt 
Gata, Park, Idrott (GPI). 

o Ett medlemsmöte ägde rum under våren där de fyra medlemskommunerna och 
representanter från kommunalförbundet träffades för att diskutera förbundets uppdrag 
och innehåll. 

Process Gata/Trafik 

o Omfattande snö- och halkbekämpning i alla medlemskommuner. 
o Två broar stängdes av på grund av bristande säkerhet. 

Process Park/Skog 

o Omfattande barkborreangrepp till följd av fjolårets torka. 

Process Idrott 

o Stölder och skadegörelse vid tre idrottsplatser i Lindesberg. 
o Trasiga kylrör i betongplattan i ishockeyhallen i Fellingsbro har lagats två gånger under 

året. 

Process Lokalvård 

o Under året har förändringar i städfrekvenser genomförts vilket inneburit ändrade 
scheman och städtider. 

Process Återvinning 

o Förändrade öppettider på Återvinningscentralerna. 
o Åtgärdsprogram är framtagit för nedlagda deponier i samtliga kommuner utifrån 

tidigare inventering. 

Processerna VA-anläggning och VA-ledningsnät 

o Under våren har ombyggnation av Nora reningsverk och Lindesbergs reningsverk 
upphandlats genom ett partneringsavtal. 

o Som en följd av NIS-direktivet måste förbundet upprätta avtal med kommunerna som 
tillhandahåller nättjänsterna. 
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Sammanfattning 

 
 

Det ekonomiska resultatet för år 2019 visar ett negativt utfall med 13,5 mnkr. Resultatet är         
5 mnkr sämre än föregående år.  

De skattefinansierade verksamheterna visar ett negativt resultat på 5,7 mnkr vilket är 3,7 mnkr 
sämre än föregående års resultat. Både verksamheterna Park/Skog och Lokalvård visar ett 
positivt resultat medan verksamheterna Gata/Trafik och Idrott visar minusresultat.  

De avgiftsfinansierade verksamheterna visar i år ett negativt resultat på 7,7 mnkr, vilket är       
1,2 mnkr sämre än föregånde års resultat. Verksamhet Återvinning och VA-verksamheten visar 
minusresultat på 3,5 mnkr resp 4,2 mnkr. 

Övergripande 

Förbundet var tidigare organiserade i en planeringsavdelning som svarade för planering med     
bl a kvalitetsledare för de olika verksamheterna och en produktionsavdelning som svarade för 
utförandet samt en stab för gemensamma verksamheter innehållande ekonomienhet, service-
center, personalhandläggare, kvalitetssamordnare och förbundssekreterare. 

I slutet av året genomfördes en större omorganisation av förbundets samtliga verksamheter. De 
tidigare planerings- och produktionsavdelningarna bröts upp och dess kompetenser och funk-
tioner spreds på flera avdelningar. En mindre stab bildades bestående av ekonomi, upphandling 
och IT under ledning av ekonomichefen och en projektenhet under ledning av projektchefen 
samt en ny HR- och kanslienhet under ledning av HR- och kanslichefen. 

Planerings- och budgetprocessen för 2020-2022 har genomförts. Budgetram antogs av Direk-
tionen i mars och beslutet skickades till kommunerna under april månad. Budgeten antogs i 
Direktionen i januari 2020 innehållande den nya organisationen efter avstämning med 
medlemskommunerna avseende driftbidrag och investeringar. Utfallet utifrån förbundets 
äskanden varierar och är i vissa fall problematisk. 

Volymförändringar under löpande år behandlades i samband med budgetprocessen i respektive 
kommun. 

Verksamhet

(Belopp i tkr) Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 69 237 69 237 0 62 096 62 096 0 72 191 72 191 0

Skattefinansierat

Gata/Trafik 61 944 67 619 -5 675 45 933 45 933 0 68 009 71 246 -3 237

Park/Skog 20 783 20 062 721 21 118 21 118 0 21 075 20 675 400

Idrott 14 360 16 083 -1 724 13 805 13 805 0 15 567 16 036 -469

Lokalvård 47 207 46 276 931 46 541 46 541 0 47 045 45 729 1 316

Summa 144 293 150 040 -5 747 127 397 127 397 0 151 696 153 686 -1 990

Avgiftsfinansierat

Återvinning 61 339 64 814 -3 476 60 185 60 185 0 62 712 64 014 -1 305

Vatten och avlopp 135 177 139 415 -4 238 127 625 127 625 0 127 137 132 334 -5 196

Summa 196 516 204 229 -7 713 187 810 187 810 0 189 849 196 348 -6 501

Totalt 410 046 423 507 -13 461 377 303 377 303 0 413 736 422 225 -8 491

Varav interna 115 052 115 052 126 481 126 481

Bokslut 2018Budget 2019Bokslut 2019
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Lönerevisionen 2019 genomfördes med de tidigare lönekriterierna och också med syfte att ta ett 
omtag avseende lönekriterierna för 2020. Vissa justeringar utifrån marknaden har gjorts vid 
löneöversynen, förbundet har fortsatta utmaningar med att rekrytera vissa tjänster. 

Av 22 verksamhetsmål satta utifrån de politiska målen är vid årsskiftet 10 av målen uppfyllda. 

Långsiktig verksamhetsplanering är ett område som förbundet behöver arbeta vidare med för 
att ta fram nyckeltal kopplat till långsiktig ekonomisk planering samt ge Direktionen underlag 
för beslutsfattande. 

Antal investeringar har ökat och samtidigt har planering och uppföljning av dessa systematise-
rats.  

I uppdraget ingår också att aktivt delta i kommunernas näringslivsarbete och att utveckla sam-
verkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen. Representanter  från respektive kommun samt 
samhällsbyggnad träffas regelbundet för att diskutera långsiktiga planeringsfrågor.  

Framtid  

Den norra länsdelens fyra kommuner är alla i sig själva relativt små för att på ett adekvat sätt 
omhänderta ansvaren inom det kommunaltekniska området. Kommunalförbundet har visat sig 
framgångsrikt i att rekrytera kompetent personal för de fyra kommunernas räkning, vilket är en 
förutsättning för att dess ansvar och skyldigheter ska kunna tas. Samtidigt ser bristen på 
kompetent arbetskraft i samhället ut att öka. Kommande år kommer kräva strukturella 
förändringar för att fortsätta klara både den dagliga driften av kommunaltekniska tjänster samt 
det stora utvecklingsarbete som krävs för att bland annat digitalisera och öka effektiviteten i 
kommunalförbundets tjänster. 

År 2019 var året då den gamla processorienterade matrisorganisationen övergavs och en ny 
linje-stabsorganisation bildades. En välkommen och mycket önskad utveckling för förbundets 
personal som med den nya organisationen ges bättre förutsättningar att leverera en högra 
kvalité i de uppdrag som förbundet är satta att sköta. 

Under året samlades kommunalförbundets ägare och förde diskussioner kring förbundets 
framtid. Ur den diskussionen har nu utredningar initierats i syfte att bland annat förtydliga 
förbundets uppdrag och mandat. Också det en välkommen och välbehövlig utveckling för att 
förnya och vitalisera förbundet. 

Det finns en politisk samstämmighet bland medlemskommunerna att fortsätta den breda 
samverkan som sker mellan kommunerna. Nya samverkansområden kan tillkomma och nya 
samverkansformer kan behöva skapas. Kommunalförbundet står i och med omorganisationen 
bättre rustad att vara med i diskussionen kring framtida samarbetsområden. 
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Verksamhetsmål – Gemensamma   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Av kommuninvånarna ska 70% uppleva att de 

fått ett bemötande i  kontakten med Samhälls-

byggnadsförbundet som kännetecknas av 

tillgänglighet, förtroende, öppenhet, respekt 

och engagemang, FÖRE.

Mätning av Nöjd-Kund-Index, NKI, visar ett 

värde på 67 %.

Den totala sjukfrånvaron ska minska med         

0,5 procentenheter jämfört med 2018.

Den totala sjukfrånvaron har minskat med      

0,8 procentenheter jämfört med föregående år.

Tydliggöra resursutnyttjandet över kommun-

gränserna och mellan de olika verksamheterna.

Arbetet med att utveckla samarbetet mellan 

processerna har fortsatt.

Kompetensförsörjning på definierade brist-

tjänster.

På definierade bristtjänster med svårighet att 

rekrytera mäts ansökningar/tjänst.                         

Mätning behöver utvecklas.

Kontaktytan med relevanta lärosäten ska öka. Vid Örebro universitet har en informations-

kampanj rullat på "intern-TV". Även en kontakt 

med distansutbildare avseende upphandling 

har etablerats.

I medarbetarenkäten 2019 ska NMI, Nöjd-

Medarbetar-Index, vara lika med eller högre än 

75 %.

Medarbetarenkäten genomfördes ej under året, 

pga av att upphandlingen försenades. Enkäten 

kommer att genomföras under år 2020.

Förbundet ska erbjuda heltid som norm. Målet för heltid som norm 2019 är 92 %. 

Förbundet uppnådde 87 %.
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Personal 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har 201 tillsvidareanställda den 31 december 2019. I 
nedanstående tabell redovisas månadsavlönade, vilket förutom tillsvidareanställda även 
omfattar vikarier och visstidsanställda. 

   
 
 
Personalförsörjning  

Under 2019 avslutade totalt 14 personer sina tillsvidareanställningar vid förbundet och 
samtidigt tillsattes 11 tillsvidareanställningar. 

 
 

 

 

 

 

 

Personal 2019 2018 2017

Medelantal anställda

Kvinnor 112 110 114

Män 116 118 99

Totalt 228 228 213

Löner och ersättningar (tkr)

Direktionen 497 447 452

Övriga anställda 85 641 83 584 77 165

Totalt 86 138 84 031 77 617

Sociala kostnader (tkr)

Pensionskostnader övr anställda 6 128 7 368 5 005

Övriga sociala kostnader 27 874 27 296 24 832

Totalt 34 002 34 664 29 837

Avslutade 

tillsvidareanställningar

Annan 

arbets-

givare

Annan 

orsak
Pension

Tillsatta 

tillsvidareanställningar

Inom 

avd/ 

process

Stab 1 1 Stab 1

Planeringsavdelning 4 Planeringsavdelning 1

 -Planeringsavd 2 1 1 Produktionsavdelning 9

 - Projektenheten 1 1  - Process Gata/Trafik 2

 -Process Återvinning 1 1  - Process Park/Skog 2

Produktionsavdelning 9  - Process Lokalvård 3

 - Process Gata/Trafik 1 1  -Process VA 2

 -Process Park/Skog 2 2

 - Process Lokalvård 5 3 2

 - Process VA 1 1
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Åldersstruktur  

Åldersfördelning per sista december 2019 (månadsavlönade), medelålder är 50 år. 

 

Könsfördelningen inom förbundet totalt är 56 procent kvinnor och 44 procent män. Könsfördel-
ningen följer traditionella könsmönster där Lokalvård har markant övervägande del kvinnor och 
övriga processer har avsevärd övervägande del män. 

Övertid  

Övertidstimmarna minskade totalt inom förbundet med 272 timmar jämfört med föregående år. 
Både planerings- och produktionsavdelningen samt Staben minskade övertidstimmarna.  I 
nedanstående statistik redovisas mer- och övertid.  

 
 

Arbetstidsfrågor  

Förbundet har en upprättad handlingsplan gällande ”Heltid som norm”.  Kollektivavtal mellan 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Kommunal gör gällande att en handlingsplan för att 
uppnå heltid som norm senast 2021 ska finnas hos varje arbetsgivare. Målet för heltid 2019 var 
92 % och förbundet som helhet nådde upp till 87 % vilket är oförändrat sedan 2018. 

Sysselsättningsgraden bland män och kvinnor är oförändrad från föregående år och visar att 
100 procent av männen arbetar heltid mot 77 procent av kvinnorna.  

Störst andel som deltidsarbetar finns inom lokalvården. Medelsysselsättningsgraden inom 
lokalvården är 92 procent vilket är en sänkning med 3 procentenheter jämfört med föregående 
år. Önskemål om att sänka sysselsättningsgraden för ett mer hållbart arbetsliv har förbundet 
som arbetsgivare tillmötesgått inom lokalvården vilket sänkningen indikerar. Individuella 
önskemål om att gå upp i sysselsättningsgrad under 2019 har utifrån verksamhetens behov 
kunnat uppfyllas i 1 av 2 fall. Tjänster som har utlysts har till övervägande del haft syssel-
sättningsgrad om 100 %. 

Jämställdhet 

Samhällsbyggnadsförbundet ska värna om alla människors lika värde. Det innebär bland annat 
att arbetsplatsen ska vara fri från diskriminering och kränkande särbehandling.  Vid rekryte-
ringar strävar förbundet efter att attrahera sökanden ur ett köns- och mångfaldhetsperspektiv. 
Vid granskning av de 11 tillsvidaretjänster som annonserats externt under året konstateras att 
det finns 2 tjänster inom processen Vatten och avlopp där endast män finns representerade i 
ansökningarna. Inga tjänster har haft endast kvinnliga sökande. I medeltal var det 18 sökande 
per tjänst, variationen är dock stor i antal sökande. Flest sökande inkom på en tjänst som lokal-

Ålder Antal pers Procent

-29 13 6%

30 - 39 46 23%

40 - 49 40 20%

50 - 59 59 29%

60 - 43 21%

Avdelning 2019 2018 2017

Kansli/Stab 37 71 46

Planeringsavdelning 297 390 400

Produktionsavdelning 4 002 4 147 4 329

Totalt 4 336 4 608 4 775
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vårdare med 100 st sökande samt på drift- och underhållsarbetare inom Park med 43 st 
sökande. 

Lönebildning och löneutveckling 

För de tillsvidareanställda inom förbundet blev utfallet i löneöversynen 2,3 procent för tjänste-
män och för medarbetare inom kommunals avtalsområde 2,1 procent. Det totala utfallet för 
förbundet blev 2,18 procent.  

Kommunals medlemmar bidrar varje år med en centralt fastställd summa per medlem till 
potten. 2019 var den summan 540 kr per medlem. Utöver detta gav det centrala avtalet för 
Kommunal ett extra utrymme om 0,3 procent att fördela till medlemmar med yrkesutbildning, 
specialistkunskap eller som på ett positivt sätt bidragit till verksamhetens mål och resultat.  

Ett långsiktigt projekt med syfte att se över förbundets totala arbete med lönesättning startades 
under hösten 2019. Bland annat ingår att tydliggöra det systematiska lönebildningsarbetet och 
stärka dialogen mellan medarbetare och chef i projektet. 

 

Sjukfrånvaro 

Tabellen visar sjukfrånvaron för 2019. Den totala sjukfrånvaron anges i procent av de anställdas 
sammanlagda ordinarie arbetstid. 

 

Den totala sjukfrånvaron under året har minskat med 0,8 procentenheter jämfört med 
föregående år. Andelen långtidssjuka - sjukskrivna mer än 60 dagar - har ökat med ca 6 
procentenheter jämfört med förra året och utgör ca 44% av den totala sjukfrånvaron.  

Högst korttidssjukfrånvaro finns inom processerna Idrott och Gata/Trafik. Lägst sjukfrånvaro 
finns inom processerna Park/Skog och Vatten och Avlopp. 

Samtal och täta kontakter mellan chef och medarbetare är positivt vid upprepad sjukfrånvaro 
och det ingår i förbundets rutiner. Rehabiliteringsrutinen har under året lyfts under chefs- och 
arbetsledarträffar. Förbundets sjuk- och friskanmälanstjänst har varit i bruk under ett år. Kopp-
lat till tjänsten finns ett webbverktyg som ger chefer god överblick över rådande frånvaro samt 
steg-för-steg hjälp att korrekt följa kraven gällande rehabilitering. Under året har även rutinen 
skärpts kring hälsosamtal med företagshälsovården med anledning av upprepad korttids-
frånvaro för att tidigt hitta korrigerande och förebyggande åtgärder. 

Sjukfrånvaro ordinarie arbetstid 2019 2018 2017 2016

Samtliga anställda 6,2% 7,0% 6,3% 6,1%

Andel långtidssjukfrånvaro 44,3% 38,0% 32,8% 39,5%

Kvinnor 6,2% 8,4% 8,0% 7,4%

Män 6,2% 5,5% 4,2% 4,5%

Personal 29 år och yngre 5,7% 5,8% 5,9% 5,4%

Personal 30-49 år 6,3% 5,9% 6,6% 6,8%

Personal 50 år och äldre 6,2% 8,2% 6,2% 5,8%



Årsredovisning 2019 

15 
 
 

 

 

När det gäller sjukfrånvaron uppdelat på kön kan det konstateras att sjukfrånvaron har ökat för 
männen med 0,7 procentenheter och sjunkit för kvinnorna med 2,2 procentenheter sedan 
föregående år. Idag finns ingen differens mellan könen utan sjukfrånvaron ligger på 6,2 % för 
båda.  

 

 

Åldersgruppen 50 år och äldre har minskat sin sjukfrånvaro med 2 procentenheter. Tidigare år 
har frånvaron för denna grupp ökat år från år. Mellangruppen 30-49 år ökar istället sin frånvaro 
med 0,4 procentenheter vilket är en förändring mot att ha minskat senaste 5 åren i rad. I 
gruppen yngre än 29 år var minskningen marginell, 0,1 procentenhet. 
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Direktion och Revision 
Direktionen är Samhällsbyggnadsförbundets politiska ledning som styr all verksamhet. 
Direktionens representanter utses av medlemskommunernas respektive fullmäktige. En för-
bundsordning reglerar förhållandena mellan förbundet och medlemskommunerna, avseende 
bland annat budgetprocess, verksamhetsplan och revision. 

Revisionen är vald av fullmäktige i respektive kommun och har till uppgift att granska direktion 
och verksamhet vid Samhällsbyggnadsförbundet. 

Direktionen har under året haft 11 sammanträden. 

 

Ordförande har ordet  

Snart 17 år sedan KNÖL-kommunerna slog ihop sina tekniska verksamheter och bildade 
Bergslagens kommunalteknik, sedermera Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Detsamma 
gjordes på bygg- och miljösidan med en gemensam nämnd under Lindesbergs kommun. Huvud-
skälet var att bygga en tillräckligt stor organisation för att säkra kompetensförsörjning och ett 
hopp om effektivare ekonomi. 

Två mål som varit lyckosamma är där vi ser att vi är en attraktiv arbetsgivare i hård 
konkurrens  och att verksamheterna har effektiviserats. I bland har våra ägarkommuner kanske 
haft lite för stor tilltro vad man kan åstadkomma med liten ekonomi. 

Under året har en nygammal organisation beslutats och sjösatts för att få klara beslutsvägar och 
ansvar med avdelningschefer inom GPI (Gata-Park-Idrott), VA, Avfall och Återvinning och Lokal- 
och Miljöservice. 

Ett pågående arbete som intensifierats är att ta fram pedagogiska faktaunderlag om tillståndet 
på vår infrastruktur och de arbetsområden vi ansvarar för. Utifrån detta ge ett underlag till våra 
ägarkommuner för deras budgetarbete. En viktig process är att förbundet klargör vilka behov 
som finns kortsiktigt och långsiktigt och de kostnader det medför. 

Under året startade en diskussion om förbundets framtid i KNÖL-gruppen på uppdrag av KNÖL-
KS.  

Medialt har det i vanlig ordning varit snö och is, dock ej sista halvåret! Det har varit blommor i 
Fellingsbro liksom ishallen. Blommor har det varit även i Hällefors men det blev bra efter 
"järnnätterna".  

Nytt reningsverk i Nora kom till beslut med lägre kostnad. 
 
Som slutord vill jag från direktionen framför ett varmt tack till alla våra anställda som gör 
gediget jobb med små resurser. 
 

Anders Ceder 

Ordförande 

 

 

 

Verksamhet

Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Direktion 0 683 -683 0 665 -665 0 730 -730

Revision 0 474 -474 0 340 -340 0 407 -407

Totalt 0 1 157 -1 157 0 1 005 -1 005 0 1 137 -1 137

Bokslut 2019 Budget 2019 Bokslut 2018
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Direktionens och Revisionens sammansättning 2019-12-31 
 

 

 
Medlemskommuner 
För de fyra medlemskommunerna - Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora - gäller en för-
bundsordning som bland annat reglerar hur verksamheten finansieras. 
De skattefinansierade verksamheterna finansieras genom driftbidrag från medlemskommun-
erna och de avgiftsfinansierade verksamheterna finansieras fullt ut via taxeintäkter. Gemen-
samma kostnader ska enligt förbundsordningen fördelas i förhållande till befolkningsantalet i 
respektive kommun.  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Ordinarie ledamöter Ersättare

Ordf Anders Ceder (S) Lindesberg Stefan Eriksson (S) Lindesberg

V ordf Allan Myrtenkvist (S) Hällefors Alf Wikström (V) Hällefors

Olle Samuelsson (C) Hällefors Robert Örtlund (M) Hällefors

Jonas Kleber (C) Lindesberg Lennart Olsson (S) Lindesberg

Sven-Erik Larsson (M) Lindesberg Kent Hiding (KD) Lindesberg

Ewa-Leena Johansson (S) Ljusnarsberg Mattias Svedberg (S) Ljusnarsberg

Niklas Hermansson (C) Ljusnarsberg Jörgen Hart (M) Ljusnarsberg

Jan Rylander (NP) Nora Andreas Vidlund (SD) Nora

Hans Knutsson (S) Nora John Sundell (KD) Nora

Revisorer

Gunilla Carlsson (S) Lindesberg

Birgitta Asp-Ericsson (S) Lindesberg

Roland Rohde (C) Lindesberg

Torbjörn Ström (M) Hällefors

Jan Kallenbäck (opol) Nora

Pirjo Nilsson (S) Ljusnarsberg



Årsredovisning 2019 

19 
 
 

Stab 
Avdelningen ska svara för 

 Stödfunktioner av gemensam karaktär såsom ekonomi, servicecenter, upphandling, 
personaladministration, information etc. 

Verksamhetsredovisning 

Stab 

Staben har skapats för att säkerställa en effektiv hantering av gemensamma funktioner och 
resurser där kundfokus och framförhållning är vägledande. Staben består av funktionerna 
ekonomi, personaladministration, kvalitetssamordnare, servicecenter, information och 
förbundssekreterare.  

Ekonomi  
Arbetet med att utveckla uppföljningar och analyser fortsätter med särskilt fokus på att ta fram 
relevanta nyckeltal och jämförelser. Anpassningar till nya organisationen i bl a system har också 
tagit mycket tid. 

Planerings- och budgetdialogen för 2020-2024 har genomförts enligt förbundsordning och 
fastställd dialogplan. 

Årets dialogmaterial har vidareutvecklats avseende konsekvensbeskrivningar för alla volym- 
och verksamhetsförändringar. Detta för att tydliggöra konsekvenser för kommande drift vid 
utökning/avveckling av drift och investeringar.  

Dokumenthanteringsplanen är förbundets sätt att hålla en god ordning och överblick över 
allmänna handlingar och avser att underlätta för förbundets personal och allmänheten att söka 
och återfinna information.  

Servicecenter  
Samhällsbyggnad Bergslagens Servicecenter är gemensamt för förvaltningen och förbundet. 
Servicecenter är ”en-väg-in” för medborgare och kunder till båda organisationerna med syftet 
att vara tillgängliga, få en bättre ärendehantering samt att avlasta handläggarna. 

Servicecenter har hand om fakturering och abonnemang för vatten, avlopp, slam och avfall. Även 
frågor och felanmälan kring gator, trafik, park och skog hanteras av servicecenter. Inom trafik-
området handläggs parkeringstillstånd för rörelsehindrade och inom gata handläggs och be-
slutas grävtillstånd samt yttranden kring upplåtelse av allmän platsmark.  

Driftinformation är en del som under året utvecklats till att uppdateras även utanför kontorstid 
vid exempelvis större vattenläckor.  

Arbetet med och utveckling av felanmälan- och debiteringssystemet fortsätter. Synpunkter och 
felanmälan kan göras via e-mail, app eller telefonsamtal. Även via ”Mina Sidor” kan ärenden 
kring abonnemang och fakturor hanteras.  

Systematiskt arbete 

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

Framtid och verksamhetsutveckling 

I och med en ny organisation från årsskiftet 2019/2020 förändras och förtydligas staben.  
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Utveckling av analys- och uppföljningsarbetet fortsätter. I det arbetet ingår bland annat en 
översyn av verktyg och arbetsmetoder.  

Ekonomienheten har utmaningar i att anpassa arbetet till kommunernas koncernredovisning, 
arbetet pågår.  

Arbetet med att få fler leverantörer att övergå till elektroniska fakturor fortsätter.  

Organisationen kommer att utvecklas vad gäller servicecenter, fakturering och övrig kommuni-
kation med allmänhet och kunder. Utvecklingen av hemsidan är ett led i detta. Införandet av 
SMS-tjänster och e-tjänster är en kvalitetshöjning och ger ökad kommunikation och service till 
medborgarna.  

 

Verksamhetsmål 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Säkerställa utfallen som ligger till grund för 

prognoserna.

Staben har infört tertialuppföljning med  

utökad avstämning i april och vid delårsbok-

slut i augusti som ett sätt att förbättra 

prognoserna.

Stämma av och justera tidsredovisningen 

löpande under året.
Tidsredovisningen har grundligt utvärderats 

och förändringar för förbättring är under 

arbete.
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Avdelning Planering 
Avdelningen ska svara för 

 Att leda, utveckla och samordna verksamheternas process utifrån ett helhetsperspektiv. 

Verksamhetsredovisning 

Planeringsavdelningen verkar för att de olika funktionerna inom avdelningen kan nyttjas inom 
flera verksamheter och ska även underlättar och stimulerar samarbete. 

På planeringsavdelningen finns kvalitetsledning för de sju processerna Gata/Trafik, Park/Skog, 
Idrott, Lokalvård, Återvinning, VA-ledningsnät och VA-anläggning. Inom varje process ansvarar 
kvalitetsledaren för långsiktig planering och utveckling samt investeringsåtgärder. Kvalitets-
ledaren upprättar även budget för samt ansvarar för uppföljning, såväl ekonomisk som kvalitets-
mässig.  

Projektenheten inom avdelningen arbetar i första hand med projektering, projektledning och 
upprättande av tekniska underlag samt upphandling av de investeringsprojekt som förbundet 
utför på uppdrag av respektive kommun. Projektenheten arbetar även med utredning av nya 
verksamhetsområden för VA-verksamheten och förstudier för kommande ombyggnationer av 
ledningsnät, vägar, busshållplatser mm.  

Inom avdelningen finns också övriga planeringsfunktioner såsom upphandlare, planerare, 
belysningsansvarig, kommunekolog, trafikingenjör, teknisk handläggning och GIS (geografiska 
informationssystem).   

För att fånga in företagens perspektiv på upphandling, dess formuleringar och krav har 
förbundets upphandlare deltagit i en företagsträff i Hällefors, ett forum där deltagarna byter 
idéer och erfarenheter. Tanken är att höja upphandlarnas kunskap om hur markanden utvecklas 
och anpassa kraven i upphandlingsdokumenten samt öka företagarnas intresse för offentlig 
upphandling. 

För upphandlingar som påbörjas efter 1 april 2019 är förbundet skyldigt att kräva elektroniska 
fakturor enligt: Lag om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling. För att underlätta 
för offentlig förvaltning att digitalisera verksamheten har en särskild myndighet bildats DIGG - 
Myndigheten för digital förvaltning. Myndigheten ska stödja utvecklingen och har ett samlat 
ansvar för frågorna så att en tydligare styrning skapas mot de mål som regeringen satt upp. 

Förbundet har, för att bättre kunna möta företagens önskemål och åsikter kring ställda krav i 
upphandlingar, under november 2018 hållit ett möte där entreprenörer fick möjlighet att lämna 
synpunkter på dåvarande vintervägsavtal. Många bra idéer och förslag mynnade ut i en 
upphandling som under våren 2019 resulterade i flera avtal med lokala entreprenörer.  

Utöver upphandling av vinterväghållning har bl a följande upphandlingar genomförts: 

 Partnering för ombyggnation av reningsverken i Nora och i Lindesberg 

 Slåtterarbeten 

 Flygning och inmätning 

 Elektronisk körjournal 

 Utbildningar 

Arbetet med att riskbedöma förbundets kemikalier och kemiska riskkällor gjordes under våren. 
Varje enskild kemikalie dokumenterades och bedömdes för att få fram riskfaktorer avseende 
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arbetsmiljö, yttre miljö, kvalitet och brand. En åtgärdsplan har tagits fram för att genomföra de 
åtgärder som framkom utifrån riskbedömningen.   

Rutiner för samverkan mellan avdelningarna Planering och Produktion illustreras med 
nedanstående bild. Dialogen fördes främst via processmöten.  
 

                                     

 

Kompetensförsörjning  

Utbildningsbehoven ses kontinuerligt över vid medarbetarsamtalen som genomförs varje år och 
sammanställs därefter inför kommande år. 

Systematiskt arbete 

Systematiskt arbetsmiljöarbete har utförts enligt upprättad handlingsplan. 
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Avdelning Produktion 
Avdelningen ska svara för 

 Ett övergripande driftansvar samt att leda, utveckla och samordna verksamheternas 
processer utifrån ett helhetsperspektiv. 

Verksamhetsredovisning 

Produktionsavdelningen ska verka för att tilldelade resurser används så effektivt som möjligt 
och används inom flera verksamheter. Arbete med att underlätta och stimulera samarbetet 
mellan verksamheterna är en naturlig del av det dagliga arbetet. 

Avdelningen omfattar sju processer: Gata/Trafik, Park/Skog, Idrott, Lokalvård, Återvinning, VA-
ledningsnät och VA-anläggning. Inom varje process ansvarar kvalitetsledaren för långsiktig 
planering och utveckling samt investeringsåtgärder. Kvalitetsledaren upprättar även budget för 
respektive process samt ansvarar för uppföljning, såväl ekonomisk som kvalitetsmässig.  

Verksamheten sköts i enlighet med funktionsbeskrivningar och mot uppsatta mål inom de 
skattefinansierade verksamheterna. Detta görs inom ramen för tilldelade resurser. Stort fokus 
har lagts på samarbetet i och mellan de olika verksamheterna och att hitta samverkan som leder 
till ökad effektivitet. 

Praktikenheten bidrar till kommunernas AME-verksamhet och utför driftåtgärder som inte ryms 
inom ramen. Inom praktikenheten har under året 60 personer varit sysselsatta, varav en från 
universitet (GIS-praktikant) och sju från yrkeshögskolor. 

Enheten har varit verksam i kommunerna med röjning i tätortsnära områden och skräp-
plockning på kommunytor,  vid Återvinningscentraler och utfört  grönyteskötsel vid VA-
anläggningar.  

Kompetensförsörjning 

Att rekrytera och behålla personal är en utmaning i tider av högkonjunktur och stor efterfrågan 
av personal inom verksamhetsområdena. 

Ett urval av genomförda utbildningar under 2019:  

 Arbete på väg 
 AMA (Allmänna Material- och Arbetsbeskrivningar) 
 Bas-P/Bas-U x) 

 Körkort BE, till viss del i egen regi av trafikingenjören 
 HLR – Hjärt- och lungräddning 
 Arbetsmiljö 
 Planskötsel av naturgräs 
 Dricksvattenshygien 

            x) Byggarbetsmiljö, planering och utförande 

Syftet med utbildningarna har varit att säkerställa att personalen har rätt kompetens utifrån 
både arbetsmiljö och lagkrav. Utbildningarna är även ett led i de kompetensutvecklingsplaner 
som upprättas i samband med medarbetarsamtalen. 
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Systematiskt arbetsmiljöarbetet 

Arbetsmiljöarbetet är ständigt i fokus. Mycket arbete har lagts ner på att utveckla det syste-
matiska arbetsmiljöarbetet. En analys av arbetsledarnas kompetensbehov inom området har 
genomförts. 

Skyddsronder och brandskyddskontroller samt tillbud och avvikelser följs upp på respektive 
APT samt tas upp på förbundsrådet. Större händelser av övergripande karaktär lyfts i hela 
arbetsledargruppen. 
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Process Gata/Trafik 
Processen ska svara för  

 Skötsel av allmän platsmark på såväl gator som torg. 
 Vägbelysning på det kommunala vägnätet, befintlig belysning på det enskilda vägnätet 

samt viss belysning på det statliga vägnätet. 
 Utförande av yttre skötsel och markarbeten åt andra processer, medlemskommuner och 

övriga uppdragsgivare. 
 Trafikfrågor. 

 

Verksamhetsredovisning 

Gata/Trafik 

Verksamhet Gata/Trafik ansvarar för drift av all allmän platsmark inom områdena gator (31 mil 
asfaltsväg, 8 mil grusväg och 15 mil gång- och cykelväg), broar (92 stycken) och belysnings-
anläggningar (ca 15 000 belysningspunkter). Målet är att dessa sköts enligt uppdrag och att stor 
vikt läggs på kompetens, kvalitet, utveckling och ekonomi samt estetiska och miljömässiga 
aspekter. Verksamheten är även väghållningsmyndighet och ansvarar bl a för parkerings-
övervakning, P-tillstånd för funktionsnedsatta, godkännande av trafikanordningsplaner och 
lokala trafikföreskrifter. 

En ansträngd vinterbudget i början av 2019 med fler snöröjnings- och sandningstillfällen än 
budgeterat medförde återhållsamhet inom sommarvägsunderhållet. Minskad budget för 
gatuunderhållet i Lindesberg medförde att ingen dikesslåtter utfördes i Lindesbergs kommun, 
dock utfördes några få insatser för att klara trafiksäkerheten i vägkorsningar.  

Under året har underhållet av asfalterade vägar och potthål effektiviserats och även underhållet 
efter grävningar i gator innan asfalt är på plats har effektiviserats genom att verksamheten tar 
över ansvaret direkt när färdiganmälan inkommit till förbundet. Detta har medfört betydligt 
färre felanmälningar i felanmälanssystemet och nöjdare medborgare. Under hösten genom-
fördes besiktningar av broar i alla fyra kommunerna och nu sammanställs alla eventuella 
åtgärder och under år 2020 kommer fel och brister att åtgärdas. 

Underhållsbeläggningar har under året utförts i alla kommunerna, Hällefors 2,7 km väg, Lindes-
berg 2,6 km väg, Ljusnarsberg 3,7 km väg och i Nora 2,3 km väg. 

Hällefors 

I Hällefors har trafiksäkerhets-/tillgänglighetsåtgärd i korsningen Finnbergsvägen-Hemgårds-
vägen utförts.  

Säkerheten har förstärkts för gångtrafikanter framför Folkets hus mot torget genom att ett räcke 
mellan gångbana och körbana har satts upp.  

Broräcket på GC-bron över Silvergruvvägen har bytts ut under året.  

Lindesberg 

I Lindesberg har trafik-/tillgänglighetsanpassning utförts i korsningen Djupdalsgatan-
Torphyttevägen. 

Verksamheten har varit delaktig i ett projekt med Trafikverket vid utbyggnad av Kullgatan. 

Refug för trafiksäkerheten på Fröviforsvägen har under året byggts.  
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Under hösten stängdes Gröna bron i Lindesberg eftersom bron är utdömd och säkerheten inte 
kunde garanteras. Bron planeras att rivas 2020 och sedan utredas om ny bro ska byggas eller 
inte. 

Ljusnarsberg 

I Ljusnarsberg har två extra beläggningsprojekt utförts under året, Hörken och Bångbro. 

Under året har en gång- och cykelplan tagits fram för Kopparberg. 

Diskussion har förts med Trafikverket om tillgänglighetsanpassning på de centrala vägarna 
genom Kopparberg. 

En bro i Hörken stängdes under hösten eftersom säkerheten inta kunde garanteras. Utredning 
och planerad renovering under 2020. 

Nora  

Under hösten genomfördes ett samarbetsprojekt med Länsstyrelsen, två utdömda vägtrummor 
togs bort och en fiskvandringstrumma byggdes för att underlätta för flodpärlmusslan och bäck-
öringen i Lärkesån. 

Verksamheten har varit med i sambyggnad vid ombyggnad av VA-ledningar på Hagavägen. 

Trafiksäkerhetsåtgärder har utförts på Parkgatan i anslutning till Karlsängskolan. 

 

Garantifond asfalt 

 

 

Systematiskt arbete 

Verksamheten har upprättat översiktliga riskbedömningar för de olika aktiviteterna. 

Framtid och verksamhetsutveckling 

Verksamheten Gata/Trafik ska fortsätta att mäta trafikmängder och hastigheter för användning 
vid bl a planering av trafikåtgärder och beläggningsåtgärder. 

Arbetet med inventering och dokumentation av gatljusnäten fortsätter.  

Verksamheten ska aktivt medverka i fysisk planering tillsammans med övriga avdelningar inom 
förbundet, medlemskommunerna och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Upprättade investerings-
åtgärder för verksamheter ska ligga till grund för en gemensam långsiktig planering. 

 
 

Kommun                            (kr) IB 2019 Fakturerat Återbokning UB 2019

Garantifond asfalt Hällefors 1 816 033 231 210 -862 829 1 184 415

Garantifond asfalt Lindesberg 231 671 1 718 223 -470 289 1 479 605

Garantifond asfalt Ljusnarsberg 3 492 501 561 192 4 053 693

Garantifond asfalt Nora 461 840 565 516 68 254 1 095 609

Totalt 6 002 045 3 076 141 -1 264 864 7 813 322

Förändring 2019
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Verksamhetsmål 
 

 
 
 
Nyckeltal  
 

 
 

 

 
 
 
 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet genom 

att utföra två trafik/tillgänglighetsanpassningar 

per kommun under 2019.

I Hällefors, Lindesberg och Nora har två trafik-

/tillgänglighetsanpassningar färdigställts.

Felanmälningar gällande asfaltsbeläggningar 

ska för helår 2019 minskas med 5 % jämfört 

med 2018.

Felanmälningar asfaltsbeläggningar har för 

helår 2019 minskat med 11 % jämfört med 

2018.

Grunddata Befolkning Väglängd (m) 

inkl GC-väg*

Antal belys-

ningspunkter

Hällefors 7 013 84 520 2 600

Lindesberg 23 588 259 885 7 500

Ljusnarsberg 4 771 101 145 2 300

Nora 10 726 103 960 3 600

Totalt 46 098 549 510 16 000

* Gång- och cykelväg

Vinterväghållning 2016 2017 2018 2019 Gatubelysning 2016 2017 2018 2019

Hällefors Hällefors

Kostn i tkr 1 756 2 175 2 673 2 331 Kostn i tkr 1 331 1 142 1 448 1 474

Kostn i kr/meter väg 21 26 32 28 Kostn i kr/belysn.punkt 543 464 591 567

Kostn i kr/invånare 246 306 383 332 Kostn i kr/invånare 186 161 207 210

Lindesberg Lindesberg

Kostn i tkr 4 928 6 945 7 405 8 560 Kostn i tkr 3 257 3 159 3 636 3 756

Kostn i kr/meter väg 20 27 28 33 Kostn i kr/belysn.punkt 469 455 519 501

Kostn i kr/invånare 208 294 314 363 Kostn i kr/invånare 137 134 154 159

Ljusnarsberg Ljusnarsberg

Kostn i tkr 2 134 2 737 2 724 2 920 Kostn i tkr 1 094 1 088 1 193 1 218

Kostn i kr/meter väg 21 27 27 29 Kostn i kr/belysn.punkt 509 506 555 530

Kostn i kr/invånare 426 554 562 612 Kostn i kr/invånare 219 22 246 255

Nora Nora

Kostn i tkr 2 562 2 527 2 490 2 919 Kostn i tkr 1 436 1 405 1 585 1 557

Kostn i kr/meter väg 25 24 24 28 Kostn i kr/belysn.punkt 438 428 483 433

Kostn i kr/invånare 240 235 232 272 Kostn i kr/invånare 135 131 148 145

Totalt Totalt

Kostn i tkr 14 384 15 292 15 292 16 730 Kostn i tkr 6 794 7 862 7 862 8 005

Kostn i kr/meter väg 23 26 28 30 Kostn i kr/belysn.punkt 541 458 528 500

Kostn i kr/invånare 268 310 331 363 Kostn i kr/invånare 174 146 170 174
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Process Park/Skog  

Processen ska svara för 

 Skötsel av allmän platsmark, tärortnära skog och övriga grönytor samt kommunala 
skogar. 

 Drift och besiktning av lekplatser.  

 Förvaltning av kommunala reservat och kommunalt naturvårdsarbete. 

Verksamhetsredovisning  

Park/Skog  

Verksamheten Park/Skog är en viktig kommunal aktör för att bevaka och utveckla allmänna 
intressen gällande allmän plats och naturvård för medlemskommunerna. Verksamheten har 
även en viktig roll i planläggning och ärendehantering enligt Plan- och bygglagen (PBL) och 
Miljöbalken. 

Verksamheten deltog under året aktivt i planprocesser som LIS-planer (landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen) och detaljplaner, bygglovsärenden samt i flera arbetsgrupper tillsammans 
med respektive medlemskommun och Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Praktikenheten har i Nora, Hällefors och Lindesbergs kommuner genomfört insatser som höjt 
skötselstandard och underhåll som inte rymts inom ordinarie verksamhet. 

Park 

Parkverksamheten har i det väsentliga fungerat som planerat. En lång, varm och regnrik växt-
säsong har ökat resursbehovet för gräsvård. Effektuering av sparbetingen för sommarblommor 
och vägsläntsklippning i Lindesbergs kommun har lett till fler synpunkter från allmänheten. 

Ogräs bekämpas numera med hetvatten vilket är miljövänligt och arbeten kan även utföras 
under torra perioder när det råder brandrisk. 

Renhållningen har förbättrats med nya pantrör och självkompakterande papperskorgar som 
även minskar risk för spridning av sopor genom fåglar. 

Hällefors 
I Hällefors fortsatte försköningen av infarten vid riksväg 63 med plantering av rönnar och en 
häck väster om riksvägen. Planen är att komplettera allén kommande år fram till Kyllervägen.  
På torget anlades en plats med skiffer och skifferblock från Grythyttan.  

I Hökhöjdens naturreservat har gallringar utförts längs elljusspåret. Under året har natur-
inventeringar och en utredning om naturvägledning gjorts. 

Lindesberg 
I Lindesberg pågår den omfattande ombyggnaden av Flugparken med en torgyta vid Bytesgatan. 
Parken kommer att färdigställas våren 2020.  

Trappen vid Floragatan renoverades och planteringar planeras för våren 2020.  

Vid Tempelbacken har en förbättrad promenadväg anlagts som ansluter till gångbron vid Linde 
Maskiner.  

Vid Rosvalslund i Guldsmedshyttan förbättrades besöksmöjligheten med parkering och 
information.  
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Lindesbydammen har grävts ur för att bevara biotopen för större vattensalamander. 

Ljusnarsberg 
I Kopparberg påbörjades upprustning av Finnkullberget och utveckling av parken. 

Nora 
I Nora förbättrades möbleringen på torget och vid Å-promenaden renoverades ett 155 m långt 
staket under hösten.  

Med stöd av Naturskyddsföreningens miljöfond och Länsstyrelsen möjliggörs fiskvandring i 
Lärkesån genom borttagande av ett vandringshinder för fiskar och en damm vid Digerberget. 

Skog 

I skogar runt och i tätorterna har gallringar och röjningar genomförts för att få en bra utveckling 
av tätortsnära rekreationsskogar. Efter förra årets torka har barkborreangrepp resulterat i 
oplanerade åtgärder. Problemet är omfattande och möjligheten till virkesförsäljningen och 
entreprenadutförande har påverkats. Det är troligt att problemen med barkborre fortsätter även 
nästa år. 

Natur 

Naturvårdsåtgärder i lövbiotoper, friställning av målträd (utvalda träd) har utförts runt Nora. 
Bekämpningen av den invasiva* arten jätteloka fortsätter i Bergslagen. Sjögull, även detta en 
invasiv art, planerar förbundet tillsammans med Länsstyrelsen att utrota i en damm i Nora för 
att undanröja risken för spridning därifrån. 

*Invasiv art är en art som introducerats till områden utanför sitt ursprungliga utbrednings-
område, som sprider sig av egen kraft, som skadar ekosystemet som de introducerats till, hotar 
den biologiska mångfalden, har negativa effekter på jordbruk och dylikt, åstadkommer 
ekonomisk skada, eller påverkar hälsan negativt hos djur och människor. 

Lekplatser 

Lekplatsen Generationsparken i Lindesberg invigdes under Lindedagen 2019. Flera lekplatser 
som byggdes under 2018 färdigställdes 2019.  

I Lindesberg renoverades lekplatsen vid Skottbackarna och en lekplats i Storå, Hällaboda. Under 
hösten projekterades en lekplats i Hällefors, Kyllervägen och en lekplats i Kopparberg, Laxbro-
gärde. 

Skogsfonder i Ljusnarsberg och Nora: 

 
Systematiskt arbete  

Sker fortlöpande enligt upprättade handlingsplaner. 

Framtid och verksamhetsutveckling 

Upprättandet av skötselplaner för gräsvård fortsätter och revideringar av kartmaterial sker 
löpande. 

Rutiner för hantering av trädärenden ska arbetas om och åtgärdsplaneringen förenklas. 

Fortsatt fokus kommer att ligga på renhållning med bl a fler fågelsäkra papperskorgar.  

Kommun      (kr) Förändring 2019

Ljusnarsberg 0 284 877

Nora 0 553 074

https://sv.wikipedia.org/wiki/Art
https://sv.wikipedia.org/wiki/Introducerad_art
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ekosystem
https://sv.wikipedia.org/wiki/Biologisk_m%C3%A5ngfald
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Verksamhetsmål 

 
 
 
 

Nyckeltal 

 

 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Mer än 80 % ska vara nöjda eller mycket nöjda 

med parkmiljöerna.

Enkäten, ej statistiskt säkerställd, visar att 89%  

av de svarande var nöjda eller mycket nöjda 

med parkmiljöerna. 

Mer än 80 % ska vara nöjda eller mycket nöjda 

med renhållningen på allmän plats.

Enkäten, ej statistiskt säkerställd, visar att 76%  

av de svarande var nöjda eller mycket nöjda 

med renhållningen på allmän platsmark.

Genomföra minst två planmässiga röjningar och 

gallringar per kommun.

Två eller flera planmässiga röjningar och 

gallringar är genomförda i respektive kommun.

Parkunderhåll 2016 2017 2018 2019

Hällefors

Kostn i tkr 1 951 2 105 2 252 2 343

Kostn i kr/invånare 273 274 322 334

Lindesberg

Kostn i tkr 6 598 8 469 8 978 8 931

Kostn i kr/invånare 226 278 381 379

Ljusnarsberg

Kostn i tkr 1 492 1 561 1 702 1 860

Kostn i kr/invånare 298 316 351 390

Nora

Kostn i tkr 2 891 2 849 3 174 3 029

Kostn i kr/invånare 271 265 296 282

Totalt

Kostn i tkr 14 984 16 106 16 106 16 163

Kostn i kr/invånare 278 323 349 351
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Process Idrott  
Processen ska svara för 

 Skötsel, drift och underhåll av idrotts- och fritidsanläggningar. 

Verksamhetsredovisning 

Idrottsanläggningar 

I de fyra medlemskommunerna finns 35 idrotts- och fritidsanläggningar som verksamheten 
sköter, bl. a fotbollsplaner - både gräs och konstgräs -, ishallar, badplatser, elljusspår och idrotts- 
och fritidsanläggningar. Målet är att dessa sköts enligt uppdragsbeskrivningar och stor vikt läggs 
på kompetens, utveckling, ekonomi och miljömässiga aspekter. 

Förutom driften ansvarar verksamheten även för investeringsåtgärder och större underhålls-
planer. 

Verksamheten ska aktivt verka för att skapa goda förutsättningar för utövande av idrott, frilufts-
liv och övrig fritidsverksamhet inom kommunerna genom att tillhandahålla och förvalta väl-
fungerande och tillgängliga idrotts- och friluftsanläggningar. 

Lindesberg 
Det har varit ett år med många inbrott på idrottsplatser – Fellingsbro, Wedevåg och Råssvallen - 
och mycket skadegörelse. Dessa inbrott och skadegörelse blev kostsamma (100 tkr) vilket 
istället kunde ha gått till utveckling av anläggningarna.  
Driften har haft flera stora haverier bl.a. har ishallen i Fellingsbro två gånger haft läckor i kyl-
rören i betongplattan med stora reparationskostnader som följd. 

Vid Prästryggens camping i Frövi har servicebyggnaden byggts ut med en ny tvättstuga och ett 
nytt utrymme för latrintömning inomhus. 

En ny läktare har byggts vid Fritidsbyn i Lindesberg och vatten har dragits fram för att kunna 
vattna fotbollsplanerna. 

På Råssvallen IP i Guldsmedshyttan har fotbollsläktaren renoverats. Det var även trasig 
oljeåterföring till kompressorena för kylanläggningen på Råsshallen. 

I Fellingsbro har ny värmeväxlare installerats och ny asfalt har lagts på gångvägarna vid badet 
och en bevattningspump till fotbollsplanerna har bytts. Trasiga kylrör i betongplattan i ishockey-
hallen har lagats två gånger under året. 

Nora 
På Norvalla IP har längdhoppsgropen byggts om och nytt material har lagts på löparbanorna. 
Vid Perhyttans elljusspår har träd avverkats runt spåret för att frilägga, så snö kan falla direkt på 
spåret, och för belysningen. 

Ljusnarsberg 
Nya fönster har satts in i omklädningsrummen på Olovsvallen och på Bergslagsvallen har ny 
matta lagts i gymnastikhallen.  

Sytematiskt arbete 

Sker fortlöpande enligt upprättade handlingsplaner. 

Uppföljning av brandskyddskontroller fortsätter och arbete med riskanalyser pågår ständigt. 
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Framtid och utveckling 

Framtida utveckling är att hitta nya energibesparande åtgärder samt undersöka och utveckla 
framtida driftsformer. 

Idrottsverksamheten ska tillsammans med övriga verksamheter inom Samhällsbyggnads-
förbundet, kommunerna och Samhällsbyggnadsförvaltningen hitta samordningsvinster för att 
möjliggöra effektiviseringar. 

Förslag på en femårig underhålls- och investeringsplan ska ligga till grund för att skapa en 
långsiktig planering. 

 
Verksamhetsmål 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Minskning med 2 % av energi- och 

kemikalieförbrukning per genomfört objekt

Efter bassängtäckning vid Fellingsbrobadet har 

energi- och kemikalieförbrukningen minskat 

med 13%.
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Process Lokalvård 
Processen ska svara för 

 Lokalvård i lokaler som medlemskommunerna äger eller hyr. 
 Att lokalvård sker utifrån ett miljöanpassat synsätt så att en trivsam innemiljö uppnås för 

alla som vistas i lokalerna. 

 Aktivt medverka för ökad materialåtervinning. 

Verksamhetsredovisning 

Lokalvård 

Verksamhet Lokalvård ansvarar för att utföra lokalvård i lokaler där kommunerna bedriver 
verksamhet. Det är drygt 200 objekt - 120 000 kvm/dag städas, till exempel skolor, förskolor, 
äldreboenden, bibliotek, idrottsanläggningar samt kommunala kontorslokaler. Verksamheten 
arbetar miljömedvetet och strävar efter att skapa en trivsam innemiljö för alla som vistas i 
lokalerna.  

Målsättningen är att kontinuerligt utveckla städmetoder till att vara så miljövänliga och kost-
nadseffektiva som möjligt med bibehållen kvalitet.  

Städning med avjoniserat vatten - kemikaliefri städning – fortsätter inom flera verksamheter. 

 

Jämfört med 2018 har antalet kemikaliefria förskolor ökat med fyra i Hällefors, i Lindesberg 
utökning med tre och i Nora  har en förskola tillkommit under verksamhetsåret. Kemikalie-
förbrukningen på de kemikaliefria förskolorna har minskat med 65 % i Hällefors, i Lindesberg 
var minskningen 36 % och i Nora en minskning med 16 %. 

Använda kemikalier ska i möjligaste mån vara miljömärkta. Målet var att alla förskolor skulle 
städas kemikaliefritt vid slutet av 2019, vilket inte uppnåddes.  

Verksamheten arbetar vidare med servicesamtalen. Dialog och kommunikation med kunderna 
är viktigt för att snabbt åtgärda eventuella brister. Syftet med servicesamtalen är att ge maximal 
kundnytta. Kvalitet, städfrekvens och omfattning ska vara i fokus.  

Kvalitetskontroller har genomförts på äldreboenden och skolor. Kontroller har genomförts på 
samtliga äldreboenden och på 7av 20 skolor. 

Strävan fortsätter att använda fler maskiner i det dagliga arbetet vilket ger positiva effekter både 
på arbetsmiljön och på städkvaliten, och mindre golvslitage. En maskininventering är gjord 
vilket gör det lättare att få översikt över maskinparken. 
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Björkhagaskolans gymnastikdel stod färdig till vårterminens början, och hela bygget är nu klart, 
vilket innebär utökat städuppdrag. 

Bygget av Nya Lindbackaskolan är påbörjat och Brotorpsskolan byggs till. Lokalvårdsverksam-
heten har getts möjlighet att delta i planering och komma med idéer, synpunkter och önskemål 
rörande kommande städuppdrag. 

Ramshyttans skola och Rockhammars skola och förskola i Lindesberg läggs ner. I Ramshyttan 
blir förskolan kvar med bibehållet städuppdrag. I Rockhammar upphör städuppdraget helt. 

Arbete pågår med att ta fram nya städscheman och nya städtider eftersom en sänkning av städ-
frekvenser har genomförts. Omändringar bland personalen och deras arbetsområden har varit 
nödvändigt. Detta arbete har tagit stor del av våren, sommaren och hösten. 

I oktober fick lokalvårdarna möjlighet att besöka städmässan Clean & Facility i Örebro, vilket 
många tyckte var mycket givande. 

I november genomfördes en storträff i Nora för alla lokalvårdare, med bl a besök av en sjuk-
gymnast från företagshälsovården. Hon föreläste om hälsa, stress, kost och att förebygga 
arbetsskador.  

Verksamheten kommer fortsatt att erbjuda praktikarbete till personer som behöver arbetslivs-
erfarenhet och kompetensutveckling.  

Systematiskt arbete  

Som en del av det systematiska arbetet med arbetsmiljö, miljö, kvalitet och säkerhet görs 
kontinuerligt en kartläggning för att upptäcka om fysiska eller psykiska arbetsmiljöproblem 
finns ute på arbetsplatserna. Upptäcks brister tas en handlingsplan fram. I samband med 
servicesamtalen läggs stor vikt vid att lokalvårdarna ska få vara delaktiga i verksamheternas 
skyddsronder.  

Kvalitetskontroller utförs kontinuerligt och protokollförs, samt åtgärdas vid brister. 

Framtid och verksamhetsutveckling 

Fortsatt satsning på kompetensutveckling och certifiering genom SRY:s (Servicebranschens 
Yrkesnämnd) yrkesbevis.  

Fortsatt satsning på golvvårdsutbildningar. Hygienutbildningar planeras. Behov finns att öka 
kunskap om kulturhistoriska miljöer eftersom uppdrag utförs i dessa miljöer.  

Satsningen på kemikaliefri städning fortsätter, målet är att alla förskolor ska ha kemikaliefri 
städning vid slutet av år 2020, för att sedan fortsätta med fler verksamheter. Satsningen på 
miljövänliga produkter fortsätter. 

Digitaliseringen blir allt viktigare för att möta framtidens lokalvård, och att hitta lösningar för 
effektivitet. Verksamheten kommer att påbörja en satsning inom digitalisering. Städrobotarna är 
ett steg i att förbättra verksamheten och arbetsmiljön.  

Nyckeltal ska arbetas fram för att värdera effektiviteten. 
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Verksamhetsmål 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Minska kemikalieanvändning vid lokalvård. Alla 

förskolor ska vara kemikaliefria under 2019.

Antal kemikaliefria förskolor är 22 av totalt 41 

förskolor. I Hällefors är samtliga sex förskolor 

kemikaliefria, i Lindesberg 11 av 20 och i Nora 

fem av 12. I Ljusnarsberg är inga förskolor, av 

tre, kemikaliefria.

Minska sjukfrånvaron med 0,5 procentenheter 

jämfört med 2018.

Sjukfrånvaron har minskat med 0,8 procent-

enheter jämfört med föregående år.

Av utförda kvalitetskontroller ska 70 % vara 

godkända.

Kvalitetskontroller på äldreboenden har 

genomförts på samtliga boenden, 13 st, och 

godkända kontroller var 92 %. 

Kvalitetskontroller har genomförts på 7 av 20 

skolor, av dess var 71 % godkända.
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Process Återvinning 
Processen ska svara för 

 Insamling och omhändertagande av hushållsavfall och slam från enskilda brunnar. 
 Drift av återvinningscentraler. 
 Miljöarbete avseende avfallsverksamhet. 
 Avfallsinformation till allmänhet, abonnenter, skolor m fl. 
 Planering inför framtida krav och tjänster inom avfallsområdet. 
 Sluttäckning och efterbehandling av gamla deponier. 

Verksamhetsredovisning 

Insamling  

Verksamheten ansvarar årligen för tömning av 27 000 avfallskärl, 9 200 ton kärlavfall varav 
7 700 ton brännbart avfall och 1 500 ton matavfall, detta görs med ca 600 000 registrerade 
tömningar. Verksamheten slamtömmer även 7 800 enskilda avlopp. 

Kärlservice 

Utökning av tjänst till heltid eftersom antalet kärlbyten har ökat under åren. Detta på grund av 
att kärlen börjar bli gamla och att information/uppmaning till fastighetsägare att byta abonne-
mang till utsortering av matavfall har gett ett gott resultat. De flesta byter storlek på det gröna 
kärlet samtidigt som verksamheten ställer ut ett nytt brunt kärl. Under året registrerades 1 453 
ordrar och tiden mellan beställning och leverans var i medeltal sju dagar. 

Skrot 

Skrotpriset har under året sjunkit, och låg vid årsskiftet på ca 1 kr/kg för fraktionen ”kommun-
skrot”.  Totalt under året har ca 1 300 ton skrot samlats, vilket är i nivå med tidigare år. 

Återvinningscentraler  
Verksamheten sköter åtta Återvinningscentraler i de fyra medlemskommunerna. Inom verksam-
hetsområdet finns även 65 Återvinningsstationer, varav förbundet sköter 19 st och FTI 
(Förpacknings- och Tidningsinsamling) sköter 46 st. 
 
Öppettider 
Under våren förändrades öppettiderna på Återvinningscentralerna Gyltbo, Skäret och Södra 
Måle. Det innebär utökning till kvällsöppet tre kvällar i veckan och varannan lördag. Dock 
innebär förändringen att ÅVC’erna har stängt en dag i veckan. Förändringen genomfördes dels 
pga efterfrågan i genomförda kundenkäter och dels för att förbättra arbetsmiljön och att 
personalen ska kunna samlas till gemensamma APT- och planeringsmöten. För att få veta vad 
kunderna tycker om förändringen genomfördes under oktober månad en enklare enkätunder-
sökning på plats vid de centraler som förändringen gäller. Totalt medverkade 271 personer i 
undersökningen. Första frågan som ställdes var om de uppmärksammat de förändrade öppet-
tiderna, om de svarade JA fick de frågan om de tycker att förändringen förbättrat eller försämrat 
servicen. 
 

 

Fråga Nej Inget svar

Känner du till  att det är nya öppettider? 20% 10%

Vid svar JA Bättre Sämre Ingen åsikt

Tycker du att de nya öppettiderna 

förbättrat eller försämrat servicen?
58% 35% 7%

Ja

70%
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I slutet av verksamhetsåret inköptes ett nytt system för att underlätta registrering av 
företagsbesök vid återvinningscentralerna. Systemet kommer att driftsättas under våren 2020 
och beräknas vara i full drift efter sommaren.  Företag och verksamheter ska registrera sina 
besök och betala för sitt verksamhetsavfall. 

I samarbete med Returpack (pantamera) finns behållare för PET-flaskor och dryckesburkar 
utställda på ÅVC:erna Gyltbo, Södra Måle, Skäret och Ängarna. Under året har kommun-
invånarna skänkt totalt 65 tkr som gått till Barncancerfonden, varav 10 tkr från Hällefors, 35 tkr 
från Ljusnarsberg och från Nora 20 tkr, (från Lindesberg finns ingen registrering). Insamlingen 
kommer att fortsätta under nästa år. 

Avtal 
Efter en upphandling under 2018 gällande slamtömning av enskilda avlopp har en ny 
avtalsperiod påbörjats. Avtal har tecknats per kommun och från februari 2019 utför Kjellbergs 
Logistik AB tömning i Hällefors, Örebro Slamsug AB utför tömning i Lindesberg och Nora och i 
Ljusnarsberg utförs tömning av Nora Lindefrakt AB. Avtalstiden är max sju år. 

Transporter från återvinningscentralerna har också upphandlats och Nora Lindefrakt AB fick 
fortsatt förtroende. 

Externt samarbete  
Samhällsbyggnadsförbundet ingår i ett nätverk för avfallsfrågor med värmlandskommuner i 
AGÖ - Avfallsgrupp Öst. Nätverket träffas vid fyra tillfällen per år för att diskutera framtid, prob-
lem och lösningar i de olika kommunerna. 

Samhällsbyggnadsförbundet har tillsammans med Örebro kommun, Kumla kommun och 
Sydnärkes kommunalförbund tagit fram ett samverkansavtal. Samverkan ska syfta till en högre 
medvetenhet om avfallsfrågor inom kommunerna där fokus kommer att ligga på gemensam 
information som kan spridas på ett effektivare sätt. Samverkan arbetar utifrån en beslutad 
verksamhetsplan och beräknas starta under våren 2020. 

Återvinningsfond 

 

Systematiskt arbete  

Miljö- och skyddsronder har genomförts på återvinningscentralerna. Åtgärder har vidtagits 
enligt upprättad handlingsplan.  

Brandskyddskontroller har utförts på återvinningscentralerna enligt egenkontroll. 

Framtid och verksamhetsutveckling  

Större utmaningar de närmaste åren är att öka tillgängligheten för besökare, följa utvecklingen 
med det digitaliserade samhället och försöka att bemöta de förväntningar som uppstår då 
aktörer utanför offentlig sektor utvecklar sina verksamheter. Runt om i landet, närmast i Örebro 
kommun, har det med framgång öppnats obemannade återvinningscentraler. Abonnenten får ett 
passerkort och får därmed tillgång till ÅVC:n även när det normalt är stängt. 

Kommun       (kr) IB 2019 Resultat 2019 UB 2019

Hällefors 8 988 247 -381 004 8 607 243

Lindesberg 1 855 126 -1 966 019 -110 893

Ljusnarsberg 3 829 260 -513 759 3 315 501

Nora 2 182 597 -614 672 1 567 925
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Information på olika sociala medier är en utmaning där flertalet kommuner lägger mycket 
resurser på detta för att nå ut till alla abonnenter.  

Regeringen har meddelat att insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar ska samlas hos 
kommunerna. En utredning tillsattes för att ta fram ett förslag på hur det förändrade insamlings-
ansvaret ska utformas i praktiken. Intentionen är att det ska bli enklare för hushållen att lämna 
förpackningsavfall och returpapper till återvinning. Förslaget öppnar för förbundet att bl.a. ut-
öka servicegraden när det gäller fastighetsnära insamling. I juni i år kom regeringens beslut på 
förordningsförändring av producentansvaret. Det kommer att ställas högre krav på fullt insam-
lingsansvar. Dock framgår det inte av förordningen hur själva insamlingen ska gå till. 

Under året har regeringen beslutat om en ny förpacknings- och returpappersförordning som 
kommer att gälla från januari 2021. Producenter eller tillståndspliktiga insamlingssystem ska 
samla in förpackningar och returpapper från minst 60 procent av alla bostadsfastigheter. Från 
april 2025 ska insamling ske från alla bostadsfastigheter som inte avböjt borttransport (45 § 
förpackningsförordningen och 14 § returpappersförordningen). Hur själva insamlingen ska gå 
till framgår inte av förordningen. 

Verksamhetsmål 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Andelen abonnenter som valt att sortera ut 

matavfall ska år 2020 vara minst 80 % av 

förbundets alla abonnenter. Delmål för år 2019 

är 79 %.

Utsortering av biologiskt avfall har ökat med 3 

procentenheter till 79 % jämfört med 

föregående år. Delmålet för 2019 är uppfyllt.

Totala mängden insamlat mat- och restavfall 

från kärl ska minska med 0,5 % per person och 

år jämfört med 2018.

Mängd insamlat mat- och restavfall 

(kg/person) från kärl har minskat med 2 % 

jämfört med föregående år.

Nöjda kunder som besöker ÅVC. Enkät ej genomförd.
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Nyckeltal 
 

 
 
Utsortering av biologiskt avfall har ökat med 3 procentenheter till 79 % jämfört med före-
gående år. 
I Hällefors är ökningen 2 procentenheter, i Lindesberg 3 procentenheter, i Ljusnarsberg                
5 procentenheter och i Nora är ökningen 1 procentenhet. 
Måler för år 2020 är enligt Avfallsplan att 80 % ska vara utsorterat avfall. Delmålet för 2019      
är 79 %. 
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Process VA-anläggning Process VA-ledningsnät 
Processerna ska svara för  

 Ny- och ombyggnationer av VA-ledningsnät. 
 Drift- och underhåll av VA-ledningsnät. 
 Att abonnenter inom verksamhetsområdet får ett bra dricksvatten. 
 Att avleda avloppsvattnet. 
 Att rening av avloppsvattnet sker på ett miljöriktigt sätt. 

VA-verksamheten är uppdelad i två processer: 

 Process VA-anläggning som ansvarar för alla reningsverk, vattenverk och pumpstationer. 

 Process VA-ledningsnät som ansvarar för allt ledningsnät från anläggning ut till 
abonnent samt dagvattenhantering. 

Verksamhetsredovisning 

Dricksvatten 

Av kommunernas invånare är ca 80 % anslutna till verksamhetens vattenförsörjning. Från de 25 
vattenverken produceras ca 12 000 m3 rent vatten/dygn. Vattenförsörjningen baseras till största 
delen på grundvatten, endast två vattenverk använder ytvatten. 

Dricksvattnet håller en hög och jämn kvalitet. Provtagningar och analyser sker enligt Livs-
medelsverkets anvisningar och av Samhällsbyggnadsförvaltningens fastlagda kontrollprogram. 

Under året har säkerhetsarbetet vid dricksvattenanläggningarna fortsatt. Bland annat utreds ny 
låsteknik för att säkra skalskyddet och flera anläggningar har inhägnats. 

I Lindesberg har Hagabergs vattentorn fått ny takbeläggning. Nästa steg blir att renovera 
reservoaren invändigt.  

Gammelbo vattenverk i Lindesbergs kommun stängdes i maj och samhället får nu vatten från 
Ramsbergs vattenverk via en sjöförlagd överföringsledning. 

Arbetet med vattenförsörjningsplanen, med syfte att säkra vattenresurser för dricksvattenför-
sörjning på lång sikt, är nu färdigställd samt antagen i samtliga kommuner. 

Verksamheten har arbetat vidare enligt planprogrammet med uppdraget att hitta en långsiktigt 
hållbar vattenförsörjning för Lindesberg och Nora. Utredning har gjorts vid områdena Brunns-
heden och Uvberget i Ljusnarsbergs kommun. De första resultaten ser goda ut och utredningen 
fortsätter. 

Ombyggnation av Finnhyttans vattenverk i Ljusnarsberg har pågått under året. I samband med 
ombyggnaden förbereds vattenverket för att kunna ta emot vatten från Ljusnarsbergs nya 
reservvattentäkt Sundet. Verksamheten har även inlett arbetet med att inrätta ett nytt vatten-
skyddsområde i Sundet. 

Spillvatten 

Inom verksamhetsområdet finns 27 reningsanläggningar som renar ca 21 000 m3 spillvatten per 
dygn samt ca 300 pumpstationer. Reningsverkens uppgift är att rena spillvattnet till godkända 
gränsvärden. Anläggningarna ska optimeras med hänsyn till tekniska, ekonomiska och ekologi-
ska faktorer så att minsta möjliga miljöpåverkan uppnås.  
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Förstudier inför renovering av Lindesbergs reningsverk och Nora reningsverk har pågått under 
året. Ansökan om nya tillstånd för ombyggnationen av Nora reningsverk är skickade till Läns-
styrelsen. 

I Mårdshyttan i Lindesbergs kommun har den gamla reningsanläggningen ersatts med ett mini-
reningsverk. 

Resterande reningsanläggningar som skulle byggts om under 2019, Älvestorp i Hällefors och 
Öskevik i Lindesberg, har blivit försenade på grund av att upphandlad ramavtalsentreprenör har 
valt att bryta avtalet.  

I stället för det tänkta minireningsverket i Sikfors i Hällefors kommun har verksamheten be-
slutat att bygga en överföringsledning till Hällefors. Ledningen är planerad att byggas under 
2020. 

Järnboås reningsverk i Nora kommun har kompletterats med en biobädd och ett efterpolerings-
steg. 

Vid Bångbro reningsverk i Ljusnarsbergs kommun har installationen slutförts av nya skivfilter, 
detta för att öka driftsäkerheten.  

Ledningsnät 

Verksamheten sköter och underhåller ca 175 mil ledningsnät - vattenledningar, spillvatten-
ledningar samt dagvattenledningar.  

Ledningsnätet kartläggs och utreds med syfte att minska inläckage av dagvatten. Detta medför 
minskad miljöpåverkan på recipient, minskad belastning på reningsverk och minimerar risken 
för översvämningsdrabbade fastigheter. 

Inventeringar av felkopplat takvatten, in-och utläckage och dagvatten kopplat på spillvatten-
nätet dokumenteras. En helhetsbedömning som innefattar antal störningar och bräddningar i 
pumpstationer utgör grunden för att bedöma ledningsnätets status och prioritering görs var 
insatserna bör genomföras först. I helhetsbedömningen tas även hänsyn till de villkor som Läns-
styrelsen ställer. Prioriteringen skrivs in i handlingsplanen ”Åtgärdsprogram för ledningsnät” 
och kommuniceras sedan med Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Under året har ledningsnätsutredningar genomförts i området Kofallsskogen i Frövi och Resta i 
Lindesbergs kommun samt i vissa områden av Nora. 

För att minimera läcksökningsområdena undersöks kontinuerligt var på vattenledningsnätet 
flödesmätare ska installeras. 

Hällefors 
I Hällefors kommun har verksamheten genomfört två ledningsnätsprojekt. Etapp 2 av Linns-
källsvägen i Grythyttan och Vallonvägen i Hällefors är omlagda. 
 
Lindesberg 
Mellan Storå och Lindesberg ligger en överföringsledning som transporterar spillvatten. Från 
Folkestorp har ledningen angripits av svavelväte, vilket ofta bildas vid överföringsledningar. 
Svavelvätet gör att den gamla betongledningen vittrar sönder och rasar ihop. Under hösten 
påbörjades etapp 2 och tanken är att byta ca 800 meter ledning.  Även vattenledningen till 
Gusselby, som ligger med på samma sträcka, har lagts om.  

Etapp 2 av projektet med att byta den gamla sjöledningen i Lindesjön utfördes under sommaren. 
Hela sträckan från Gröna bron till Linde Maskiner är klar. Verksamheten har även till viss del 
sanerat sjön i samband med dykarentreprenaden. 
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Ljusnarsberg 
I Ljusnarsberg är etapp 2 av tryckspillvattenledningen mellan Ställdalen och Högfors färdig-
ställd. På samma sträcka läggs vattenledningar med från Ställdalen för att på sikt kunna bygga 
bort de mindre vattenverken i Mossgruvan och Ställberg och istället förse dessa samhällen med 
vatten från Finnhyttan/Sundet. 

Nora 
Arbetet har fortsatt med att utöka verksamhetsområdet längs Norasjöns Östra strand. I årets 
etapp, den sista, har fastigheter i Bröstorp fått kommunala VA-anslutningar. På samma sträcka 
byggs även reservvattenledningen mellan Nora och Lindesberg enligt reservvattenavtalet. 

Miljömålsarbete 

De av riksdagen 16 fastställda miljökvalitetsmålen är vägledande för VA-verksamheten. Fort-
löpande sker översyn av energiförbrukning, kemikaliehantering, uppföljning av utsläpps-
mängder och grundvattenkvalitet. 

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

Lagar och krav 

NIS-direktivet – Network and Information Security - trädde i kraft i hela EU år 2018 och ställer 
krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. NIS-direktivet påverkar Sverige som land 
och svenska leverantörer av samhällsviktiga tjänster, exempelvis vatten och i vissa fall digitala 
tjänster. Samhällsviktiga tjänster ska arbeta systematiskt och riskbaserat med informations-
säkerhet. Incidenter ska rapporteras till MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap). 
Förbundet har under året tagit kontakt med medlemskommunerna för att diskutera hur 
anpassning till NIS-avtalet bör se ut. 

VA-fond 

 

Systematiskt arbete  

Som en del av det systematiska arbetet med arbetsmiljö, miljö, kvalitet, säkerhet och brand fort-
sätter kartläggningen av risker och framtagande av handlingsplaner med åtgärder. 

VA-verksamheten fortsätter att utveckla systemen för driftövervakning och kvalitetsledning. 
Hemsidan uppdateras med information om dricksvattenkvalitet och pågående ledningsarbeten. 

Verksamhetens VA-kartsystem har under året försetts med möjlighet att visa hur ledningsnätet 
ligger utifrån flygfoton. 

 

 

Kommun       (kr) IB 2019 Resultat 2019 UB 2019

Hällefors 1 868 256 -1 830 066 38 190

Lindesberg 1 482 877 -408 022 1 074 855

Ljusnarsberg 3 071 764 -1 735 252 1 336 512

Nora 2 194 548 -264 597 1 929 951
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Framtid och verksamhetsutveckling  

Hälsosamt och rent dricksvatten, spillvattenrening så att sjukdomar inte sprids och en god 
vattenmiljö är grundläggande för verksamheten. För att nå miljömålen i Örebro län krävs fler 
styrmedel och åtgärder. VA-verksamheten har redan idag många lagar och gränsvärden att ta 
hänsyn till och kraven kommer skärpas ytterligare i framtiden. 

Investerings- och reinvesteringsbehovet är stort. Förnyelsetakten av ledningsnät behöver ökas 
väsentligt men även verken behöver översyn. Ledningarna behöver även dimensioneras upp och 
anpassas till klimatförändringar. 

För att möta de ökade kraven på enskilda avlopp kommer VA-verksamheten sannolikt att få ut-
vidgade verksamhetsområden. Revidering av dokumentet Utbyggnads- och sambyggnadsplan 
kommer att ske årsvis i samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Inventering av ledningsnätens status kommer att fortsätta. Arbetet med förnyelseplanering av 
ledningsnätet fortsätter att utvecklas och nya parametrar läggs till. 

Arbetet med att öka säkerheten i dricksvattenförsörjningen pågår löpande. För att minska risken 
för klorresistenta mikroorganismer i dricksvatten installeras UV-ljus som ytterligare säkerhets-
barriärer i vattenverken. Tillträdesregler ses över och ett säkert nyckelsystem utreds. Skalskydd 
förbättras löpande. 

Utredningar kommer att göras på de mindre vattenverken för att om möjligt göra överförings-
ledningar från de större produktionsanläggningarna. Detta medför ökad effektivitet i och med 
att det blir färre anläggningar att driva och underhålla. Även säkerheten höjs då kapaciteten för-
bättras.  

För de mindre spillvattenanläggningarna utreds allternativen överföringsledningar eller mini-
reningsverk. Energieffektivisering utreds bl a inom slamhantering med rötgasanläggningar och 
eventuellt egen el samt processoptimeringar.  

Råvattentillgångar ska säkras långsiktigt men även reservvattenfrågan prioriteras. Arbetet med 
att följa upp föreskrifter för vattenskyddsområden och att förbättra egenkontrollen fortsätter. 
Uppströmsarbetet syftar till att skydda dricksvattentäkter, fasa ut farliga kemikalier och minska 
belastning på recipient och hav.  

En modell för långsiktig ekonomisk planering av VA-verksamheten används. Syftet med 
modellen är att planera utvecklingen av VA-taxan och det egna kapitalet (VA-fonden). Detta 
utifrån investeringar i anläggningar och förnyelse av ledningsnäten under kommande 15 år. 
Systemet tar även hänsyn till alla kända driftparametrar under denna tidsperiod. 

Verksamheten är i stor utsträckning digitaliserad och utvecklingen fortsätter med fler och mer 
avancerade system. De viktiga för framtiden är att systemen integreras och samordnas på ett 
strukturerat sätt.  

Allt fler nya krav och uppgifter ställs på VA-verksamheten, t ex hantering av biogas, slam och 
uppströmsarbete. Anläggningarna gör betydande tekniska utvecklingar som ökar behov av 
kvalificerad personal med specialistkompetens.  

Analyser som branschorganisationen Svenskt Vatten sammanställt visar att vattentjänstsektorn 
måste genomföra markanta investeringsökningar kommande år för att klara ökande krav på 
vatten- och avloppstjänsterna. 
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Verksamhetsmål 
 

 
 
 
Nyckeltal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhetsmål Utvärdering Resultat

Minska utläckage av dricksvatten. Strävan är att 

minska skillnaden mellan producerad och 

debiterad mängd vatten jämfört med 2018. År 

2025 ska vattensvinnet vara högst 20 % i 

respektive kommun.

Skillnaden mellan producerad och debiterad 

mängd vatten har i Lindesberg sjunkit med      

2,0 %, i Ljusnarsberg med  3,3 % och i Nora 

med 4,8 %. I Hällefors däremot har skillnaden 

ökat med 1,6 %.
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RESULTATRÄKNING 

 

Förbundet följer den kommunala redovisningslagen och rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning (RKR) eller dess företrädare. Samma redovisningsprinciper och beräk-
ningsmetoder har använts i årsredovisningen som i tidigare årsredovisningar med särskilda 
kommentarer nedan.  

Semesterlöneskuld  
Semesterlöneskulden avser ej uttagna semesterdagar. Okompenserad övertid och upplupen 
arbetsgivaravgift på den redovisas tillsammans med semesterlöneskulden som kortfristig skuld.  
Anläggningstillgångar 
I balansräkningen tas anläggningstillgångar upp till anskaffningsvärde efter avdrag för plan-
enliga svskrivningar. Avskrivningarna sker linjärt, dvs med lika stort belopp varje år. 
Redovisning av VA-verksamhet 
Från och med 2007 krävs att VA-verksamheten särredovisas, huvudsakligen för att se till att av-
giften inte blir för hög med tiden. VA-verksamheten har egen verksamhetskod, vilket innebär att 
resultatposter enkelt kan plockas ut. I och med att SBB inte äger anläggningarna så har inte 
verksamheten en egen balansräkning. 
Anslutningsavgifter 
VA-anslutningsavgifter redovisas som intäkt i resultaträkningen. 
Intern redovisning 
Personalomkostnadspålägget följer Sveriges  Kommuner och Regioners rekommendation. 

Not 2019-01-01 2018-01-01

(Belopp i  tkr)  --2019-12-31  --2018-12-31

Verksamhetens intäkter

Kommunbidrag 1 209 151 227 684

Konsumtionsintäkter 2 144 519 142 804

Övriga intäkter 3 36 913 40 417

Årets resultat - avgiftsfinanserade verksamheter 11 7 713 6 500

398 296 417 405

Verksamhetens kostnader

Kostnader anläggningstillgångar, entr, bidrag 4 -212 611 -231 544

Övriga verksamhetskostnader 6 -51 109 -50 419

Personalkostnader 7 -123 776 -122 730

Avskrivningar 8 -1 407 -1 622

-388 903 -406 315

Verksamhetens nettokostnad 9 393 11 090

Verksamhetens resultat 9 393 11 090

Resultat från finansiella intäkter/kostnader

Finansiella intäkter 9 333 201

Finansiella kostnader 10 -15 473 -13 281

Resultat efter finansiella poster -5 747 -1 990

Extraordinära poster

Reglering av resultat 12 1 989 1 775

Årets resultat -3 758 -215
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BALANSRÄKNING 

 

(Belopp i  tkr)
Not 2019-12-31 2018-12-31

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier 13 3 234 3 239

Summa anläggningstillgångar 3 234 3 239

Omsättningstillgångar

Lager

Materialförråd 350 275

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 14 38 237 16 003

Övriga fordringar 15 13 087 14 576

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 35 065 53 388

Summa kortfristiga fordringar 86 389 83 967

Kassa och bank 19 685 0

Summa omsättningstillgångar 87 424 84 242

Summa tillgångar 90 658 87 481

Eget kapital och skulder
Eget kapital 11,17

Ingående eget kapital -1 989 -1 774

Årets resultat -3 757 -215

Balanserat resultat -5 746 -1 989

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 23 163

Checkräkningskredit 18 0 1 110

Summa långfristiga skulder 23 1 273

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 49 909 42 104

Övriga skulder 20 22 807 16 743

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 23 665 29 350

Summa kortfristiga skulder 96 381 88 197

Summa eget kapital och skulder 90 658 87 481

Poster inom linjen

Ställda säkerheter INGA INGA

Ansvarsförbindelser INGA INGA
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KASSAFLÖDESANALYS 

 
 
 
 
 

 

Not 2019-01-01 2018-01-01

(Belopp i  tkr)   --2019-12-31  --2018-12-31

Rörelseresultat 9 393 11 090

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Realisationsvinst vid försäljning av inventarier -270 0

Avskrivningar 1 375 1 584

10 498 12 674

Erhållen ränta 333 201

Erlagd ränta/kapitalkostnad -15 473 -13 281

-15 140 -13 080
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändring av rörelsekapital -4 642 -406

Förändring av rörelsekapital

Ökning/Minskning av fordringar -2 422 -12 126

Ökning/Minskning av lager -75 22

Ökning/Minskning av leverantörsskulder 7 805 14 762

Ökning/Minskning av övriga korta skulder 379 -7 685

5 687 -5 027

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 045 -5 433

Investeringsverksamhet

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 369 -739

Försäljning av inventarier 270 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 099 -739

Finansieringsverksamhet

Reglering av resultat 1 989 1 775

Förändring av utnyttjad checkräkningskredit -1 110 1 110

Förändring av långfristig skuld -140 -139

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 739 2 746

Ökning/Minskning av likvida medel 685 -3 426

Likvida medel vid årets början 19 0 3 426

Likvida medel vid periodens slut 19 685 0



Årsredovisning 2019 

48 
 

NOTER FÖR DEN SAMLADE VERKSAMHETEN 
Årsredovisningen är upprättad enligt Lagen om kommunal boföring och redovisning 2018:597 
samt god redovisningssed i kommuner, landsting och kommunalförbund. 

Tillgångar och skulder har tagits upp till anskaffningsvärde om ej annat framgår.                                       
Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta. 

 

(Belopp tkr) 2019 2018

Not 1 Kommunbidrag

Hällefors driftbidrag 15 954 15 746

Hällefors investering 10 799 22 335

Lindesberg driftbidrag 58 141 57 983

Lindesberg investering 47 709 73 082

Ljusnarsberg driftbidrag 10 355 10 308

Ljusnarsberg investering 15 364 12 451

Nora driftbidrag 20 232 20 244

Nora investering 30 617 15 535

Summa 209 171 227 684

Not 2 Konsumtionsintäkter

Hällefors 28 914 29 690

Lindesberg 61 522 60 512

Ljusnarsberg 25 157 24 377

Nora 28 926 28 225

Summa 144 519 142 804

Not 3 Övriga intäkter

Återbetalning Fora 0 0

Skogsprodukter 582 550

Skrot 1 736 2 173

Destruktionsavgifter 671 336

Anslutningsavgifter 6 802 4 890

Lönebidrag 8 783 10 103

Sålda tjänster och övrigt 18 339 22 365

Summa 36 913 40 417

Not 4 Kostnader anläggningstillgångar, entreprenad, bidrag

Inköp av anläggnings- och underhållsmatr -39 118 -34 748

Bidrag -202 -189

Entreprenader och köp av verksamhet -162 855 -186 114

Konsulttjänster -10 436 -10 493

Summa -212 611 -231 544

Not 5 Upplysning om revisionskostnad

Kostnad för räkenskapsrevision 100

100

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för 

granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning

för räkenskapsåret 2019. Den totala kostnaden uppgår 

til l  100 tkr för 2019, varav kostnad för sakkunnigt biträde

uppgår til l  85 tkr.
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(Belopp tkr) 2019 2018

Not 6 Övriga verksamhetskostnader

Lokalhyror -3 338 -3 095

Hyra/leasing -3 945 -3 074

Elkostnad -19 445 -19 946

Bränsle, energi och vatten -2 834 -3 058

Förbrukningsinventarier och material -6 180 -6 377

Försäkringskostnader -1 732 -1 558

Övriga verksamhetskostnader -13 635 -13 311

Summa -51 109 -50 419

Not 7 Personal

Medelantal anställda

Kvinnor 112 110

Män 116 118

Totalt för förbundet 228 228

Löner och ersättningar

Direktion -497 -461

Övriga anställda -85 641 -84 097

Summa -86 138 -84 558

Sociala kostnader

Pensionskostnader övriga anställda -6 128 -7 368

Övriga sociala kostnader -27 874 -27 296

Summa -34 002 -34 664

Not 8 Avskrivningar på anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan -1 408 -1 622

Avskrivningar görs med följande procentsats:

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier 10-20%

Avskrivningar framgår av not 12.

Not 9 Finansiella intäkter

Räntor på kundfordringar 133 123

Övriga finansielle intäkter 200 78

Summa 333 201

Not 10 Finansiella kostnader

Räntekostnader -61 -47

Kapitalkostnader kommun -15 412 -13 234

Summa -15 473 -13 281

Not 11 Årets resultat av avgiftsfiansierade verksamheter

Resultaten för de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisas i  resp

medlemskommuns årsredovisning.

Not 12 Reglering av resultat

Reglering mot kommunerna av 2018 års resultat av de skattefinansierade

verksamheterna.
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(Belopp tkr) 2019 2018

Not 13 Maskiner och inventarier

Ingående anskaffningsvärde 30 916 30 177

Årets anskaffning 1 369 739

Årets försäljning -1 397 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 30 888 30 916

Ingående avskrivningar -27 677 -26 093

Årets avskrivningar -1 407 -1 584

Årets försäljning, ackumulerad avskrivning 1 397 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -27 687 -27 677

Utgående planenligt restvärde 3 201 3 239

Genomsnittlig nyttjandeperiod 5 5

Not 14 Kundfordringar

Kundfordringar konsumtionsdebiteringar 17 230 15 089

Kundfordringar övrig fakturering 21 007 914

Summa 38 237 16 003

Not 15 Övriga fordringar

Skattekonto 2 672 3 342

Momsfordran 2 653 1 689

Avräkning medlemskommuner 7 762 9 545

Övriga fordringar 0 0

Summa 13 087 14 576

Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna intäkter 29 887 51 295

Förutbetalda försäkringar 606 836

Övriga förutbetalda kostnader 3 594 1 257

Summa 34 087 53 388

Not 17 Eget kapital

Ingående eget kapital -1 989 -1 774

Årets resultat -4 734 -215

Summa -6 723 -1 989

Not 18 Checkräkningskredit

Beviljad limit 15 000 15 000

Utnyttjad kredit 0 1 110

Not 19 Likvida medel

Kassa och bank 685 0

Belopp vid årets slut 685 0

Not 20 Övriga skulder

Momsskuld 4 284 -554

Personalens skatter mm 5 473 4 854

Pensionsskuld 12 909 12 303

Avräkning medlemskommuner 0 0

Kortfristig del av långa skulder 139 139

Övriga kortfristiga skulder 2 1

Summa 22 807 16 743

Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupen semesterlön 8 171 8 390

Förutbetald intäkt 245 2 048

Övriga upplupna kostnader 15 248 18 912

Summa 23 664 29 350
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DRIFTREDOVISNING 
Gemensamma verksamheter 

 

Den högre nettoomsättningen för kostnaderna – budget  61,3  mnkr jämfört med utfall 68,1 mnkr -  beror 
till stora delar på högre omsättning för praktikenheten inom produktionsavdelningen  på 6 mnkr, både 
intäkter och kostnader. 

Process Gata/Trafik 

 

Generellt: Den ökade omsättningen gentemot budget med 16 mnkr beror på interna transaktioner i 
faktureringssystemet vilket dock ej påverkar resultatet. 

Hällefors: Underskottet mot budget är i stora delar beroende på snöröjningen och den efterföljande 
sandupptagningen under första halvåret. Även underskott avseende beläggningsarbeten påverkar 
resultatet. 

Lindesberg: Underskottet mot budget är i stora delar beroende på snöröjningen och den efterföljande 
sandupptagningen under första halvåret. 

Ljusnarsberg: Underskottet mot budget är i stora delar beroende på snöröjningen och den efterföljande 
sandupptagningen under första halvåret. 

Nora: Underskottet mot budget är i stora delar beroende på snöröjningen och den efterföljande 
sandupptagningen under första halvåret. Även underskott avseende vägmärken och belysning samt 
gatukostnader i samband med VA-arbeten påverkar resultatet. 

Process Park/Skog 

 

Verksamhet

Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Kansli 17 927 16 770 1 157 18 060 17 055 1 005 21 832 20 695 1 137

Planeringsavd 5 867 5 867 0 6 140 6 140 0 5 566 5 566 0

Produktionsavd 45 443 45 443 0 37 896 37 896 0 44 793 44 793 0

Totalt 69 237 68 080 1 157 62 096 61 091 1 005 72 191 71 054 1 137

Varav interna 45 650 2 262 57 304 2 564

Bokslut 2019 Budget 2019 Bokslut 2018

Verksamhet

Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 7 978 7 978 0 7 777 7 777 0 10 156 10 156 0

Hällefors 9 814 10 706 -893 7 217 7 217 0 9 583 9 555 28

Lindesberg 24 256 27 234 -2 978 18 117 18 117 0 27 799 30 017 -2 218

Ljusnarsberg 8 920 9 767 -847 5 438 5 438 0 7 978 8 072 -94

Nora 10 975 11 933 -958 7 384 7 384 0 12 493 13 446 -953

Totalt 61 944 67 619 -5 675 45 933 45 933 0 68 009 71 245 -3 237

Varav interna 21 945 24 677 22 631 36 457

Bokslut 2019 Budget 2019 Bokslut 2018

Verksamhet

Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 2 906 2 906 0 2 996 2 996 0 3 446 3 446 0

Hällefors 2 576 2 465 111 2 285 2 285 0 2 488 2 450 38

Lindesberg 9 987 9 275 712 10 577 10 577 0 9 687 9 414 273

Ljusnarsberg 1 905 1 941 -36 1 816 1 816 0 1 794 1 933 -139

Nora 3 410 3 476 -66 3 444 3 444 0 3 660 3 432 228

Totalt 20 783 20 062 721 21 118 21 118 0 21 075 20 674 400

Varav interna 2 904 15 598 3 445 17 647

Bokslut 2019 Budget 2019 Bokslut 2018
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Hällefors: Höga kostnader för vinterväghållningen kompenserades med en generell återhållsamhet på 
parkverksamheten. 

Lindesberg: Höga kostnader för vinterväghållningen kompenserades med en generell återhållsamhet på 
parkverksamheten. 

Ljusnarsberg: Följer i stort budget. 

Nora: Underskottet kommer att regleras med skogsfonden. 

Process Idrott 

 

Hällefors: Avvikelsen beror på extra reparationer efter skadegörelse. 

Lindesberg: Avvikelsen beror till största delen på ishallen i Fellingsbro, några större reparationer under 
året samt stölder och skadegörelse. 

 Ljusnarsberg: Avvikelsen beror på flera reparationer på elljusspåren efter höstens blåsiga väder samt 
problem med värmepannan på Bergslagsvallen.  

Nora:  Motsvarande 130 tkr av investeringsmedlen fick enligt kommunen användas som driftmedel, 
därmed motsvarar budgetunderskottet endast 135 tkr. 
Avvikelsen beror till största delen på skogsavverkning vid elljusspåret i Pershyttan samt reparation av 
vattenrör för bevattning av fotbollsplanerna vid Ängarna.  

Process Lokalvård 

 

Hällefors: Resultatet följer budget. 

Lindesberg: Intäktssidan visar ett överskott med 670 tkr till största del beroende på att höghöjdsstäd-
ningen blev dyrare. Lokalvården fakturerar kommunen den faktiska kostnaden, budgeterat för ökningen 
på kostnadssiden men inte på intäktssidan därav överskott på intäkten. Det har även tillkommit övriga 
bidrag under året. Kostnadssidan visar ett överskott med 400 tkr, beroende bl a på lägre lönekostnader 
avseende de under året nedlagda skolorna i Ramsberg och Rockhammar samt att maskininköp inte 
genomförts till budgeterat. 

Ljusnarsberg: Intäktssidan enligt budget. Kostnadssidan visar ett litet underskott beroende på maskin-
inköp under året bl a en städmaskin som klarar städning av halkfria golv. 

Verksamhet

Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 2 158 2 158 0 2 292 2 292 0 2 593 2 593 0

Hällefors 249 275 -27 250 250 0 250 329 -79

Lindesberg 9 894 11 227 -1 333 9 194 9 194 0 10 659 10 805 -147

Ljusnarsberg 573 672 -99 584 584 0 581 731 -150

Nora 1 485 1 750 -265 1 485 1 485 0 1 485 1 578 -93

Totalt 14 360 16 083 -1 724 13 805 13 805 0 15 568 16 035 -469

Varav interna 2 158 9 252 2 592 9 807

Bokslut 2019 Budget 2019 Bokslut 2018

Verksamhet

Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 3 352 3 352 0 3 103 3 103 0 3 836 3 836 0

Hällefors 6 895 6 882 13 7 096 7 096 0 6 972 6 402 570

Lindesberg 24 687 23 614 1 073 24 018 24 018 0 23 932 22 626 1 306

Ljusnarsberg 3 500 3 611 -111 3 522 3 522 0 3 509 3 715 -206

Nora 8 773 8 817 -44 8 802 8 802 0 8 795 9 149 -354

Totalt 47 207 46 276 931 46 541 46 541 0 47 044 45 727 1 316

Varav interna 4 177 5 527 4 663 6 667

Bokslut 2019 Budget 2019 Bokslut 2018
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Nora: Resultatet följer i stort budget. 

Process Återvinning 

 

Generellt: Ökade kostnader  med 1 250 tkr avseende kostnader för de gemensamma verksamheterna. 

Hällefors: Intäktssidan visar ett överskott med 500 tkr beroende på högre konsumtionsavgifter. 
Kostnadssidan visar ett underskott med 875 tkr, beroende på bl a de ökade OH-kostnaderna, indexupp-
räkning avseende insamlingsentreprenad, kostnader för nytt system till företagskort och renovering av 
infarten till Gyltbo ÅVC. 

Lindesberg: Intäktssidan visar ett underskott med 700 tkr beroende på minskad skrotförsäljningsintäkt 
och minskade konsumtionsavgifter till stor del beroende på att LIBO övergått till utsortering av matavfall i 
två stora bostadsområden. Kostnadssidan visar ett underskott med 1 265 tkr, beroende på bl a de ökade 
OH-kostnaderna, indexuppräkning avseende insamlingsentreprenad, kostnader för nytt system till 
företagskort och för inköp av kärl.  

Ljusnarsberg: Intäktssidan visar ett underskott på 100 tkr beroende på lägre konsumtionsavgifter. 
Kostnadssidan visar ett underskott med 425 tkr, beroende på bl a de ökade OH-kostnaderna, index-
uppräkning avseende insamlingsentreprenad, kostnader för nytt system till företagskort och ökade 
slamtömningskostnader pga av nytt avtal.  

Nora: Intäktssidan visar ett överskott på 250 tkr beroende på högre konsumtionsavgifter. Kostnadssidan 
visar ett underskott med 860 tkr, beroende på bl a de ökade OH-kostnaderna, indexuppräkning avseende 
insamlingsentreprenad, kostnader för nytt system till företagskort och för inköp av kärl.  

Process VA-anläggning Process VA-ledningsnät 

 

Generellt: Ökade kostnader med 1 250 tkr avseende kostnader för de gemensamma verksamheterna. 

Hällefors: Intäktssidan visar ett litet överskott. Kostnadssidan visar ett underskott med 1 885 tkr, 
beroende på akut omläggning av vatten- och spillvattenledningar och ny dagvattenledning på Vallon-
vägen, samt även på de ökade OH-kostnaderna. 

Lindesberg: Intäktssidan visar ett överskott med 2 765 tkr vilket beror på ökade anslutningsavgifter 
framförallt för den nya Lindbackaskolan. De rörliga konsumtionsavgifterna minskade något. Kostnads-
sidan visar ett underskott med 3 170 tkr till största delen beroende på akuta läckor på vattenlednings-

Verksamhet

Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 11 404 11 404 0 10 205 10 205 0 10 897 10 897 0

Hällefors 9 336 9 717 -381 8 840 8 840 0 9 540 9 059 481

Lindesberg 22 749 24 715 -1 966 23 450 23 450 0 23 861 25 087 -1 226

Ljusnarsberg 7 455 7 969 -514 7 545 7 545 0 7 885 7 671 214

Nora 10 394 11 009 -615 10 145 10 145 0 10 528 11 301 -774

Totalt 61 339 64 814 -3 476 60 185 60 185 0 62 711 64 014 -1 305

Varav interna 12 077 20 525 11 570 19 644

Bokslut 2019 Budget 2019 Bokslut 2018

Verksamhet

Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamt 25 177 25 177 0 22 540 22 540 0 23 523 23 523 0

Hällefors 21 066 22 897 -1 830 21 010 21 010 0 21 607 24 726 -3 119

Lindesberg 49 023 49 431 -408 46 260 46 260 0 43 453 43 854 -401

Ljusnarsberg 18 904 20 639 -1 735 17 915 17 915 0 17 951 18 631 -680

Nora 21 007 21 271 -265 19 900 19 900 0 20 603 21 600 -997

Totalt 135 177 139 415 -4 238 127 625 127 625 0 127 137 132 333 -5 197

Varav interna 26 141 37 211 24 276 33 695

Bokslut 2019 Budget 2019 Bokslut 2018
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nätet i Storå, Guldsmedshyttan och Stråssa, och kostnader hänförligt till Lindbackaskolan. Samt även på de 
ökade OH-kostnaderna. 

Ljusnarsberg: Intäktssidan visar ett överskott med 990 tkr beroende på högre konsumtionsavgifter och 
på tillkommande anslutningsavgifter. Kostnadssidan visar ett underskott med 2 725 tkr, beroende på 
direktavskrivningar, 2 150 tkr, på investeringsprojekten Finnhyttans VV och Bångbro RV och på ökade 
driftåtgärder. Samt även på de ökade OH-kostnaderna. 

 Nora: Intäktssidans överskott, 1 100 tkr, beror främst på ökade anslutningsavgifter. Kostnadssidan visar 
ett underskott med 1 370 tkr, beroende på ökade driftåtgärder, bla åtgärder i Järnboås efter utredning för 
att minska inläckage till reningsverket. Samt även på de ökade OH-kostnaderna. 
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INVESTERINGSREDOVISNING 
Process Gata/Trafik 

 
 

 

Investeringsprojekt (tkr)
Budget 

2019

Bokslut 

2019
Kommentar

Hällefors kommun 6 900 6 964
Tak på befintliga sandfickor 100 188 Klart.
Gator och vägar i samband med VA 2 000 1 711 Asfaltering efter VA-grävningar 2018. Yngströmsvägen,

Gyltbovägen, Trinnervägen.
Ombyggn/beläggningsarb (planerat uh) 1 610 1 592 Klart.
Broar reinvestering 300 503 Renovering GC Silvergruvvägen. Byte broräcke. Klart.
Offentlig belysning, reinvestering 1 040 1 040 Enligt plan.
Offentlig belysning 1 000 1 000 Enligt plan.
Tillgänglighetsanpssning 500 352 Klart.
Sanering Silvergruvan 101 Klart.
Tjärdammen Sikfors 316 Klart.
Projektering GC-väg, Finnbergsväg 42 Klart.
Trafiksäkerhetsåtgärder 350 119 Klart.

Lindesbergs kommun 14 900 8 997
Dagvatten centrala Lindesberg (90053) 1 000 Samverkan med VA, inga kostnader för Gata.
Reinvest väg- o gatubelysn (90083) 1 300 1 891 Enligt plan.
Väg-o gatubelysn  (90085) 1 200 295 Enligt plan.
Väg-o gatubelysn Ramsberg (90087) 1 000 1 314 Pågår, flerårsprojekt.
Renovering broar (90086) 5 000 133 Ny gång- o cykelbro (Gröna bron). Endast förstudie.
Tillgänglighetsanpassning 300 320 Klart.
Gatuombyggn i samb med VA (90074) 2 500 2 000 Lövnäsvägen klart.
Tak på befintliga sandfickor (93533) 100 132 Klart.
Trafiksäkerhetsåtgärder (90050) 300 74 Hör ihop med projekt Tillgänglighetsanpassning.
Förlängning av Ishockeygatan (90088) 800 953 Samprojekt GC med VA. Klart.
Ombyggnad infart Fritidsbyn 102 Klart.
Kullgatan 113 Klart.
GC-väg Banvägen 145 Klart.
GC-väg till Tempelbacken 92 Klart.
Projektering GC-väg Siggebohyttevägen 33 Klart.
Ombyggnad gator, beläggning (90084) 1 400 1 400 Klart.
Tillväxt 3 300 3 569
Exploateringsmark Frövi 2 000 1 070 Pågår, flerårsprojekt.
GC-väg Ishockeygatan (90035) 1 300 1 299 Klart.
Ny väg N:a Bangatan Frövi 1 200 Klart.

Ljusnarsbergs kommun 6 711 4 072
Gatuombyggnad i samb med VA-oml 1 000 0 Skjuts till 2020 pga att VA ej gjorde några åtgärder i 

i gatorna under 2019.
Ombyggnad o beläggningsarbeten 1 000 1 226 Klart.
Broåtgärder efter 2016 års besiktning 1 000 0 Besiktning utförd, inga åtgärder i år.
Upprustning gatuljusnät 700 1 266 Klart.
Tak på befintliga sandfickor 100 88 Klart.
Trafiksäkerhets- o tillgänglighetsåtg 300 78 Klart.
Tillgänglighetsanpassning 50 0 Ombudgetering från 2018.
Gatubelysningsautomatik 61 0 Ombudgetering från 2018.
Digital väg- och gatubelysning 500 0 Ombudgetering från 2018.
Sanering Skäret 13 Klart.
Asfaltering Ringvägen Hörken 1 000 583 Klart.
Asfaltering Kata Dalströms väg Bångbro 1 000 818 Klart.

Nora kommum 4 050 3 807
Dagvattenhantering efter VA-invest 150 140 Felkopplade dagvattenbrunnar åtgärdade.
Planerat underhåll gator o vägar 3 000 3 038 Beläggningsinventering klar.
Tillgänglighetsanpassning-infrastruktur 300 67 Klart.
Cirkulationsplats  vid ICA 137 Projektering.
Trafiksäkerhetsåtgärder 350 152 Klart.
Lingården vändplan 250 273 Klart.
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Process Park/Skog 

 
 

Process Idrott 

 
 

 
 
 
 
 

Investeringsprojekt (tkr)
Budget 

2019

Bokslut 

2019
Kommentar

Hällefors kommun 550 393
Allé RV63 250 277 Etapp1 klar.
Parkutrustning 200 51 Planerad ombudgetering för lekpark Schillingvägen.
Utredning fontäner Grythyttan 30 0 Ej påbörjad.
Lekplatser 70 65 Projektering ny lekplats, renovering Rönnskärsvägen,

justeringar Lindholmstorpet. Utfört.

Lindesbergs kommun 7 600 5 787
Flugparken (90108) 4 900 4 075 Pågår.
Frövi strandpromenad (90094) 100 Projektering vandringsled. Anslutning Tempelbacken.
Föryngring av träd o växtlighet (90056) 300 Ombudgeteras.
Park vid Tivoliplan (90095) 400 Ombudgeteras.
Parkutrustning (93045) 200 Ombudgeteras.
Råsvalslund (90096) 100 95 Informationstavla och ny parkering. Klart.
Trapp Floragatan (90097) 400 381 Klart.
Reinvestering lekplats 1 200 1 151 Skottbackarna Lindesberg och Hällaboda Storå. Klart.
Lindesjön runt 85 Påbörjat.

Ljusnarsbergs kommun 260 135
Parkutrustn, plantering, stenläggn mm 100 64 Utfört.
Finnkullberget 100 10 Pågår.
Allmänna lekplatser 60 61 Projektering för ny lekplats 2020. Juseringar i Dalsbro o 

Rigards i år.

Nora kommun 470 412
Renovering plank Å-promenaden 400 412 Utfört.
Skolparken 70 0 Ombudgetering från 2018. Material inköpt 2019 men

ej monterat.

Investeringsprojekt (tkr)
Budget 

2019

Bokslut 

2019
Kommentar

Hällefors kommun 50 0
Badplatser enl plan 50 0 Ej utfört.

Lindesberg 800 730
Reinvestering idrott (93043) 100 81 Bl a värmeväxlare i Fellingsbro. Klart.
Fellingsbro IP (93063) 100 47 Bl a asfaltering.
Fritidsbyn Lindesberg 893046 300 382 Läktare och framdragning av vatten.
Munkhyttan skjutbana (93064) 100 55 Målning invändigt. 
Naturbadplatser (93065) 50 36 Bryggor, är genomfört.
Råssvallens IP (93066) 100 87 Lagning av läktare.
Smedvallens elljusspår 50 42 Klart.

Ljusnarsbergs kommun 70 101
Fasad och fönster Olovsvallen 50 26 Klart.
Nya ytskikt, golv o våtutr Bergslagsvallen 20 75 Klart. Avvikelse från budget pga byte av

 gymnastikgolv.
Nora kommun 0 0



Årsredovisning 2019 

57 
 
 

Process Återvinning 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investeringsprojekt (tkr)
Budget 

2019

Bokslut 

2019
Kommentar

Hällefors kommun 0 0

Lindesbergs kommun 0 0

Ljusnarsbergs kommun 0 0

Nora kommun 200 210
Asfaltering ÅVC Ängarna 200 210 Asfaltering nya vägen och risplan
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Process VA-anläggning Process VA-ledningsnät 

 
 
 

Investeringsprojekt (tkr)
Budget 

2019

Bokslut 

2019
Kommentar

Hällefors kommun 12 410 3 760
Sikfors Överföringsledning 2 000 Omläggning och förnyelse spillvattenledning samt 

brunnsbyte. Skjuts till 2020.
Linnskällvägen etapp 2 3 500 3 500 Byte av befintligt ledningsnät ca 250 m.
Älvestorps RV 3 000 Föreläggande. Nytt minireningsverk. Skjuts  till 2020 

pga leverantörsproblem.
Sikfors RV 3 000 Föreläggande. Nytt minireningsverk, istället ledning och

pumpstation som kommer att genomföras under 2020.
Sävsjöns RV 320 74 Minireningsverk. Driftsättning och återställning.
Bredsjö RV 590 186 Minireningsverk. Driftsättning och återställning.

Lindesbergs kommun 56 280 28 901
Vibyn etapp 2 (90003) 1 600 1 392 Exploatering etapp 2 Vibyn Frövi. 
Ny väg o VA-anslutn industriomr (90009) 200 109 Återställningskostnader. 
Torphyttan (91023) 6 500 Nyexploatering av tomter, framdragning av VA.

Projektet överklagat. Skjuts på framtiden. 
Reservvatten Linde-Nora etapp 3 (91016) 13 500 1 154 Reservattenledning. Etapp 3 beräknas bli klar halvåret

år 2020. Hela projektet beräknas bli färdigställt år 2021.
Reservvatten Linde-Nora etapp 2 (91016) 4 345 4 900 Den totala projektbudgeten beräknas att  hålla.
Golfbanan etapp 3 (91006) 1 700 2 523 Byte av vatten- o spillvattenledning. Tillkom flytt av

befintlig ledning pga den nya Padelhallen, vilket 
medförde fördyring.

Lövnäsvägen Fellingsbro (91006) 3 665 4 733 Byte av befintligt VA ca 300 m. Fördyring pga ändrings-
och tilläggsarbeten.

Gamla Vibyn (91024) 2 500 361 Utökning av verksamhetsområde. Pga servitutsförhand-
lingar skjuts projektet till 2020.  

Överföringsledn Löa-Vasselhyttan (91028) 3 000 1 472 Överföringsledning från Vasselhyttans VV till Löa, för 
att bygga bort Löa VV. I årets etapp läggs sjöledning.
(Projektet har en total budget på 8 000 tkr, 3 000 tkr +
5 000 tkr år 2020). Projektetes totala budget beräknas
hålla.

Sjöledning Lindesjön etapp 2 (91006) 1 300 1 254 Byte av spillvattenledning ca 500 m.
Ledning Ramsberg-Gammelbo (91015) 695 678 Återstående arbeten från 2018.
Cederborgsvägen-Strandvägen (91046) 0 Budgetmedel (665 tkr) överfört till projekt Lövnäsvägen.
Samläggn VA-fjärrv Guldsm.h (91046) 0 Budgetmedel (1 275 tkr) överfört till projekt Folkestorp

etapp 2.
Folkestorp etapp 2 (91050) 1 275 1 417 Utbyte befintliga vatten- o spillvattenledningar.

Total projektkostnad beräknas till 4 000 tkr, kommer att
färdigställas 2020.

Ishockeygatan 0 1 885 Ryms inom befintlig budgetram.
Vattentorn Hagaberg (91037) 2 000 2 029 Tak och ledningar i reservoaren.
Lindesbergs RV (91029) 1 000 873 Slutarbeten på personaldelen och start av process-

renovering.
Öskeviks RV (91022) 3 000 73 Föreläggande. Nytt minireningsverk. Skjuts till 2020 pga

leverantörsproblem.
Mårdshyttans RV (91022) 3 000 1 000 Föreläggande. Minireningsverk.
Storå RV (91037) 600 550 Renovering fasad.
Ramsbergs RV (91037) 700 394 Renovering fasad.
Säkerhet vattenverk (91037) 700 759 Rockhammars VV staket och Vasselhyttans VV säkra

vattenledningen.
Fellingsbro RV (91037) 600 128 Skrapspel.
Frövi RV (91037) 900 928 Skrapspel och betongreparation.
Pumpstationer Linde (91037) 500 289 Ombyggnad av pumpstationer.
Pumpstation Prästbron (91049) 3 000 Budgetmedel kommer ej att tas i anspråk. 

Ljusnarsberg 11 365 11 033
Ställdalen-Högfors etapp 2 5 000 4 673 Överföringsledning. Byte befintlig spillvattenledning 

och nyläggning av vattenledning.
Finnhyttans VV 4 700 4 700 Utbyggnad befintligt vattenverk, förberedelser för 

reservvattentäkt.
Bångbro RV 1 665 1 660 Ny byggnad och nya filter.
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Investeringsprojekt (tkr)
Budget 

2019

Bokslut 

2019
Kommentar

Nora kommun 31 625 25 560
Östra stranden etapp 3 (92604) 10 700 12 545 Nedre Alntorp- Kungsheden.
Tahiti, ledning( 92602) 2 800 2 680 VA-omläggning, vatten- och spillvattenledning ca 1 km.
VA-ledn Nora-Lindesberg etapp 2 (92609) 3 050 2 136 Reservvattenledning Nora-Linde. 
VA-ledn Nora-Lindesberg etapp 3 (92609) 7 500 509 Reservvattenledning Nora-Linde. Etapp 3 beräknas bli 

klar halvåret 2020.
Hagavägen VA-omläggn (92602) 4 300 4 713 Nybyggnation och byte av befintliga VA-ledningar.
VA till Alntorps Ö (92614) 850 898 Sjöledning till Alntorps Ö.
Nora RV (92600) 1 000 652 Projektering.
Järnboås RV (92608) 1 425 1 427 Komplettering med ny biobädd. 
Säkerhet vattenverk (92606) 0 Budgetmedel, 800 tkr, överfört till projekt Hagavägen.
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FÖRKORTNINGAR  
 

 
 

Anläggningstillgångar Kortfristiga skulder

Tillgångar avsedda för stadigvarande innehav. Lån och skulder som förfaller inom ett år från
bokslutdagen

app
Applikationsprogram som kan laddas ned till Långfristiga skulder
ex vis mobiltelefon. Skulder som har längre löptid än ett år från

bokslutsdagen.
APT
Arbetsplatsträff, regelbundet möte för information NKI
och dialog mellan medarbetare och chef. Nöjd-Kund-Index.

Avgiftsfinansierad verksamhet NSI-direktiv

Verksamhet som helt finansieras genom taxa (Network and Information Security) ställer krav på 

som betalas av abonnenter. säkerhet i nätverk och informationssystem. Trädde
i kraft 2018 i hela EU.

Avskrivningar
Planmässig nedsättning av anläggningstillgångars Omsättningstillgångar
värde. Tillgångar avsedda att omsättas inom ett år.

Balansräkning Partneringsavtal

Visar vilka tillgångar som finns den 31 december. Strukturerad samverkansform där nyckelaktörer

Balansräkningen visar hur tillgångarna har samarbetar för projektets bästa  i öppen dialog och

finansierats, med skulder och eget kapital. transparant arbetsmiljö. Partnering bygger på full-
ständig ärlighet och öppenhet mellan parterna.

Eget kapital
Eget kapital består av ingående eget kapital och Resultaträkning
årets resultat (över-/underskott). Visar periodens resultat. Periodens intäkter

minus periodens kostnader inkl avskrivningar
e-tjänst utgör förändringen av eget kapital.
Elektronisk tjänst som används för att uträtta

ärenden hos företag eller myndighet via mobil- Skattefinansierad verksamhet
telefon eller dator. Verksamhet som finansieras genom driftbidrag från

medlemskommunerna.
Förutbetalda intäkter
Intäkter erhållna år 2019 men som avser år 2020 SKR
(skuld). Sveriges Kommuner och Regioner.

Förutbetalda kostnader SMS-tjänst

Kostnader betalda år 2019 men som avser Short Message System, tjänst för korta textmed-

år 2020(fordran). delanden som sänds mellan mobiltelefoner.

HR Tillgångar
Human Resources - Personalenhet. Består av omsättningstillgångar och anläggnings-

tillgångar.
Kapitalkostnader
Internränta och avskrivningar. Upplupna intäkter

Intäkter erhållna år 2020 men som avser år 2019
Kassaflödesanalys (fordran).
Visar inbetalningar och utbetalningar under en
vald period. Upplupna kostnader

Kostnader betalda år 2020 men som avser år 2019
KNÖL (skuld).
Kommunerna i norra Örebro län.
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SAMHÄLLSBYGGNADS- 
FÖRBUNDET 
BERGSLAGEN 
Revisionen 

 
 Till:  

Direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen  
 
För kännedom: 
Kommunfullmäktige Nora kommun 
Kommunfullmäktige Lindesberg kommun 
Kommunfullmäktige Ljusnarsbergs kommun 
Kommunfullmäktige Hällefors kommun 

 
 

 

Granskning av bokslut och årsredovisning   

Revisorerna i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har genomfört granskning av förbundets 
årsredovisning. I granskningsarbetet har vi biträtts av konsulter från KPMG. 

Förbundets revisorer ska enligt 12 kap KL1 bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med 
de mål som förbundsdirektionen beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. 
Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets resultat och 
ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala 
redovisningslagen och god redovisningssed, dock med ett antal iakttagelser. 

Vi noterar särskilt att VA-redovisningen inte följer gällande regelverk. Enligt VA-lagen är det 
huvudmannen som är ansvarig för att redovisa VA-kollektivet separat. Vi vill därför uppmärksamma 
medlemskommunerna på att det är otydligt formulerat i förbundsordningen på vilket sätt 
verksamheten överlämnats till kommunalförbundet. Då anläggningarna inte är överförda till förbundet 
är vår tolkning och rekommendation att VA-redovisning bör ske i respektive medlemskommun och 
att driftsredovisningen från förbundet i framtiden ska tjäna som underlag för medlemskommunernas 
egen redovisning.  

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska i budgeten anges finansiella mål och verksamhetsmål 
som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de av direktionen beslutade målen för den ekonomiska 
förvaltningen. 

Vår bedömning är att kommunalförbundet inte klarar kommunallagens krav på ekonomi i balans 
avseende de skattefinansierade verksamheterna 2019. Underskottet uppgående till -5,7 mnkr kommer 
under år 2020 att regleras med medlemskommunerna i enlighet med förbundsordningen. 

Vår bedömning är att det finansiella målet avseende de skattefinansierade verksamheterna inte har 
uppnåtts 2019. Vad gäller det finansiella målet avseende de avgiftsfinansierade verksamheterna är 
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målet satt över tid, där tidsperspektivet är odefinierat. Vi har därför inte kunnat bedöma om målet 
uppnåtts 2019. 

Vi har noterat att det inte finns några definierade målvärden/utvärderingskriterier för flertalet utav de 
mål som direktionen fastställt. Flera utav målen är inte mätbara, vilket gör att det inte är möjligt att 
utvärdera måluppfyllelsen. Vi har därför inte kunnat bedöma målen för god ekonomisk hushållning 
uppnås 2019. 

Revisorerna önskar att direktionen inkommer med kommentarer till rapporten senast 20 augusti 2020. 

Vi vill särskilt ha svar på följande: 

- Hur kommer förbundet att hantera de iakttagelser som noterats i rapporten? 

- Hur kommer förbundet hantera frågan om VA-redovisningen framöver? 

- Hur kommer förbundet arbeta med sina mål och mätbarheten i dessa? 

 
 

 
För revisionen                                     
                                

 

Gunilla Carlsson, ordförande 
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Revisionsberättelse för år 2019 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (organisationsnummer 222000-1487) av dess 
direktion. 

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också 
för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och 
pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller 
för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, 
förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har haft den omfattning och 
inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse”.  

Vi bedömer sammantaget att direktionen i Samhällsbyggnadsförbundet har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.  

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt. 

 

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de 
enskilda ledamöterna i densamma. 



  

 

 
 

Vi åberopar bifogad redogörelse och under revisionsåret insända rapporter. 

 
 
 

Nora 2019-04-02 
 

 
 

Gunilla Carlsson  Jan Kallenbäck 

 

 

Torbjörn Ström   Pirjo Nilsson 

 

 

Roland Rhode   Birgitta Asp Ericsson 
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Till revisionsberättelsen hör bilagan: 

Revisorernas redogörelse  
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Revisorernas redogörelse 2019 
För att kunna ge underlag till kommunfullmäktiges ansvarsprövning ska granskas all verk-
samhet som bedrivs inom direktionens verksamhetsområde och då pröva om: 

 verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt 

 räkenskaperna är rättvisande 

 den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig 

För fullgörandet av uppdraget och som underlag till planerad revisionsinriktning har en 
väsentlighets- och riskbedömning gjorts. 

Revisorerna har under året granskat NIS-direktivet samt genomfört en uppföljning av 
förbundets åtgärder med anledning av tidigare genomförda revisionsgranskningar. De 
granskningar som ingått i uppföljningen är:  

• Granskning av styrning och rutiner för redovisning av driftskostnader och 
investeringar från år 2015, 

• Granskning av nyckelhantering samt granskning av underhåll inom VA-
verksamheten från år 2016, samt 

• Granskning av uppföljning och kvalitetssäkring av redovisningen från år 2017. 

För att kunna genomföra granskning utifrån God revisionssed i kommunal verksamhet har 
revisorerna tvingats ianspråkta medel utöver tilldelad budget. Detta efter att medel äskats 
men inte beviljats under ett flertal år då resultatet istället varit att revisorerna inte kunnat 
uttala sig i ansvarsfrågan. 2019 har revisorerna beslutat sig för att genomföra granskning i 
enlighet med God sed för att kunna uttala sig.   

Följande revisionsprojekt har genomförts under revisionsåret 2019 och efterhand 
överlämnats till respektive kommunfullmäktige i medlemskommunerna för kännedom. 
Nedan återges i sammanfattande form de iakttagelser som revisorerna gjort i de genomförda 
revisionsprojekten:  

 



  

 

 

Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2019 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport 
per 2019-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om.  
Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning, såväl finansiella som för verksamheten. 

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på 
övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. 
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.  

Resultaträkningen för rapportperioden visar ett underskott från de skattefinansierade 
verksamheterna på -2,0 mnkr. För år 2019 prognostiserar förbundet ett resultat för dessa 
verksamheter på -6,0 mnkr. Det innebär att det finansiella målet för de skattefinansierade 
verksamheterna sannolikt inte kommer att nås. 

Underskottet på -4,6 mnkr från de avgiftsfinansierade verksamheterna har i delårsbokslutet 
tagits upp som en fordran på medlemskommunerna och ingår inte i förbundets totala resultat 
för perioden. Helårsprognosen för de avgiftsfinansierade verksamheterna uppgår till -3,7 
mnkr. Det finansiella målet avseende de avgiftsfinansierade verksamheterna är satt över tid, 
där tidsperspektivet är odefinierat. Någon bedömning av huruvida målet uppnås över tid 
eller ej görs inte i delårsrapporten. Vi vill rekommendera förbundet att definiera vilken 
tidsperiod som avses i resultatmålet för de avgiftsfinansierade verksamheterna i syfte att 
göra målet mätbart.  

Vad avser verksamhetsmålen ser vi positivt på att förbundet i budget för 2019 fastställt sju 
verksamhetsmål. I delårsrapporten görs en bedömning av huruvida två utav dessa mål 
kommer uppnås eller ej. Enligt förbundets bedömning kommer dessa två mål att uppnås. Vi 
har i vår granskning inte noterat något som strider mot förbundets bedömning. Vi noterar 
dock att ett flertal av målen saknar definierade målvärden/utvärderingskriterier. Flera mål är 
inte mätbara vilket gör att det inte är möjligt att utvärdera måluppfyllelsen.   
För övrigt rekommenderar vi förbundet att se över sin princip avseende semesterlöneskulden 
i delårsbokslutet så den överensstämmer med gällande redovisningsregelverk. Vi noterar 
även att förbundet i år har bytt tidpunkt för upprättande av delårsrapporten och att det inte 
finns något beslut från direktionen om att ändra redovisningsperiod.  

Av vår översiktliga granskning av delårsrapporten har inte framkommit några 
omständigheter som ger oss anledning att anse att kommunalförbundets resultat och 
ställning per 2019-08-31 inte i allt väsentligt är rättvisande.  

 

Granskning av NIS-direktivet. 
Revisorerna i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har genomfört en översiktlig 
granskning av bolagets anpassning till och rutiner för efterlevnad av NIS-direktivet. I 
granskningen har vi biträtts av konsulter från KPMG. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 
år 2019.  

Granskningen visar att det saknas formellt beslutade styrande dokument och därtill hörande 
tillämpningsföreskrifter för att efterleva NIS-direktivet. Det saknas även åtgärds- och 
prioriteringsplan för att anpassa verksamheten efter de krav som framställs i NIS-direktivet.  



  

 

 

Som en konsekvens av avsaknaden av styrande dokument avseende informationssäkerheten 
utförs inga kontroller vare sig av SBB eller i Nora och Hällefors kommuner som säkerställer 
någon informationssäkerhet.  

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi förbundet att:  

— Det säkerställs att SBB tillförs informationssäkerhetskompetens. 

— Det snarast upprättas och införs ett ledningssystem för informationssäkerhet. 
Rimligtvis görs detta inte enbart för att efterleva de krav som NIS-direktivet ställer på 
va-verksamheten. 

— Medlemskommunerna meddelas vilka informationssäkerhetskrav som ställs på de 
tjänster som SBB köper av dem. 

— Köpen från medlemskommunerna regleras i avtal och att efterlevnaden av dessa, efter 
återkommande riskanalys, regelbundet kontrolleras. 

 

Uppföljning av tidigare revisionsgranskningar.  

Revisorerna i Samhälsbyggnadsförbundet Bergslagen har genomfört en uppföljning av 
förbundets åtgärder med anledning av tidigare genomförda revisionsgranskningar. I 
granskningsarbetet har vi biträtts av konsulter från KPMG. Uppdraget ingår i revisionsplan 
för år 2019.  

Syftet med uppföljningen har varit att ge en sammanhållen bild av genomförda projekt. Vi 
har därför följt upp vilka åtgärder som har vidtagits av direktionen med anledning av de 
rekommendationer som revisionen har lämnat. 

De granskningar som ingått i uppföljningen är: 

• Granskning av styrning och rutiner för redovisning av driftskostnader och 
investeringar från år 2015, 

• Granskning av nyckelhantering samt granskning av underhåll inom VA-
verksamheten från år 2016, samt 

• Granskning av uppföljning och kvalitetssäkring av redovisningen från år 2017. 

Utifrån genomförd uppföljning kan vi konstatera att förbundet har vidtagit åtgärder med 
anledning av de rekommendationer som lämnades i samband med granskningarna. 
Granskningen visar dock på att det kvarstår ett arbete för att säkerställa att ändamålsenliga 
åtgärder vidtagits utifrån varje rekommendation.  

 

Granskning av bokslut och årsredovisning   
Revisorerna i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har genomfört granskning av 
förbundets årsredovisning. I granskningsarbetet har vi biträtts av konsulter från KPMG. 



  

 

 

Förbundets revisorer ska enligt 12 kap KL1 bedöma om resultatet i årsredovisningen är 
förenligt med de mål som förbundsdirektionen beslutat. Revisorerna ska pröva om räken-
skaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets resultat 
och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala 
redovisningslagen och god redovisningssed, dock med ett antal iakttagelser. 

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska i budgeten anges finansiella mål och 
verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma 
om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av direktionen beslutade målen för den 
ekonomiska förvaltningen. 

Vår bedömning är att kommunalförbundet inte klarar kommunallagens krav på ekonomi i 
balans avseende de skattefinansierade verksamheterna 2019. Underskottet uppgående till -5,7 
mnkr kommer under år 2020 att regleras med medlemskommunerna i enlighet med 
förbundsordningen. 

Vår bedömning är att det finansiella målet avseende de skattefinansierade verksamheterna 
inte har uppnåtts 2019. Vad gäller det finansiella målet avseende de avgiftsfinansierade 
verksamheterna är målet satt över tid, där tidsperspektivet är odefinierat. Vi har därför inte 
kunnat bedöma om målet uppnåtts 2019. 

Vi har noterat att det inte finns några definierade målvärden/utvärderingskriterier för flertalet 
utav de mål som direktionen fastställt. Flera utav målen är inte mätbara, vilket gör att det inte 
är möjligt att utvärdera måluppfyllelsen. Vi har därför inte kunnat bedöma målen för god 
ekonomisk hushållning uppnås 2019. 

 

Samtliga revisionsrapporter har insänts under året för yttrande och finns tillgängliga i 
förbundets diarium. 

                                                 
 



Granskning av bokslut 
och årsredovisning
per 2019-12-31

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

2020-04-02
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Samhällsbyggnads-
förbundet Bergslagen (SBB) har KPMG granskat kommunal-
förbundets årsredovisning för räkenskapsåret 2019. Vårt uppdrag är
att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt
underlag för revisionsberättelsen.

Kommunalförbundets revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap
bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål
som fullmäktige (förbundsdirektionen) beslutat. Revisorerna ska
pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande
avges i revisionsberättelsen.

Årsredovisningen

Vi har granskat årsredovisningen och vi har inte funnit några
väsentliga felaktigheter i denna. Årsredovisningen har i allt
väsentligt upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring
och redovisning (LKBR) och god redovisningssed, dock med ett
antal iakttagelser.

Resultat

Samhällsbyggnadsförbundet bedriver både skattefinansierade verk-
samheter och avgiftsfinansierade verksamheter åt förbundets
medlemskommuner. Kommunalförbundets resultat för 2019 uppgår
till -5,7 mnkr för de skattefinansierade verksamheterna och till -7,7
mnkr för de avgiftsfinansierade verksamheterna.

Förbundet hade ett budgeterat nollresultat för såväl de skatte-
finansierade verksamheterna som de avgiftsfinansierade verksam-
heterna.

Vår bedömning är att kommunalförbundet inte klarar kommunal-
lagens krav på ekonomi i balans avseende de skattefinansierade
verksamheterna 2019. Underskottet uppgående till -5,7 mnkr
kommer under år 2020 att regleras med medlemskommunerna i
enlighet med förbundsordningen.

Underlag för revisorernas bedömning utifrån direktionens 
mål

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige
(direktionen) i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål
som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna
ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de
av direktionen beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.

Finansiella mål

Vår sammanfattande bedömning är att det finansiella målet
avseende de skattefinansierade verksamheterna inte har uppnåtts
2019. Vad gäller det finansiella målet avseende de avgifts-
finansierade verksamheterna är målet satt över tid, där tids-
perspektivet är odefinierat. Vi har därför inte kunnat bedöma om
målet uppnåtts 2019.

Verksamhetsmål

Vi har noterat att det inte finns några definierade målvärden/
utvärderingskriterier för flertalet utav de mål som direktionen
fastställt. Flera utav målen är inte mätbara, vilket gör att det inte är
möjligt att utvärdera måluppfyllelsen.
Vi har därför inte kunnat bedöma om
målen för god ekonomisk
hushållning uppnås 2019.

KPMG AB

2020-04-02

Sofia Mårtensson

Auktoriserad revisor
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Inledning
Bakgrund

Vi har av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens revisorer fått i
uppdrag att granska kommunalförbundets årsredovisning för
perioden 2019-01-01—2019-12-31. Vårt uppdrag är att granska
årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag
för revisionsberättelsen.

Revisorerna ska enligt Kommunallagen (KL) pröva om räken-
skaperna är rättvisande samt bedöma om resultatet i årsbokslutet
är förenligt med de mål fullmäktige (förbundsdirektionen) beslutat
om. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597)
(LKBR), började gälla från och med 1 januari 2019.

Syfte och revisionsfråga

Granskningen syftar till att bedöma om:

 Årsredovisningen redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen 
vid räkenskapsårets slut. 

 Räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

 Resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål direktionen 
beslutat. 
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Inledning
Avgränsning

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av god
revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna
definieras av SKR och Skyrev. Detta innebär att granskningen inte
uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett
auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella
standarder för revision (ISA). Det innebär att vi inte uttalar oss
över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit
uppfyllda.

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

 Förvaltningsberättelse

 Resultaträkningen

 Balansräkningen

 Kassaflödesanalysen

 Noter

 Drift- och investeringsredovisning

Granskningen har skett utifrån väsentlighet och risk. Vi har därför
granskat ett urval av underlag utifrån en väsentlighets- och
riskbedömning.

Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel
(bedömda eller konstaterade) i årsredovisningen och vår
granskning ingår inte primärt att granska den interna kontrollen
över kommunalförbundet kostnader och intäkter.

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga
handlingar, t ex förskingring.

Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för år
2019. Vi har granskat sådan information som är av finansiell natur
och som har direkt koppling till den finansiella redovisningen i
årsredovisningen. Vår granskning innebär att vi tar stickprov på de
finansiella uppgifterna och att informationen i förvaltnings-
berättelsen är förenlig med de finansiella delarna, det vill säga vi
granskar inte alla siffror i årsredovisningen.

Vad gäller avsättning och ansvarsförbindelse avseende
pensionsåtaganden har vi förlitat oss på de uppgifter kommunal-
förbundet har erhållit från pensionsadministratören KPA. Vi har i
vår granskning inte gjort någon aktuariell granskning
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Inledning
Revisionskriterier och metod

Vi har bedömt om årsredovisningen i allt väsentligt följer:

 Kommunallag (KL) och lagen om kommunal bokföring och
redovisning (LKBR)

 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal
Redovisning (RKR)

 Interna regelverk och instruktioner

 Direktionsbeslut

Granskningen har genomförts genom:

 Studier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen

 Intervjuer med berörda tjänstemän 

 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den 
omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt 
med de av förbundsdirektionen beslutade målen

 Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning 
mot erforderliga underlag. Översiktlig analys av övriga poster. 

Granskning har skett av bilagor och specifikationer till
årsredovisningen.

Vi har även bedömt kommunalförbundets ekonomiska ställning
och utveckling, efterlevnad av balanskravet och om resultatet i
årsredovisningen är förenlig med de mål för god ekonomisk
hushållning som direktionen beslutat om.

Vidare har vi också inom ramen för granskningen av års-
redovisningen bedömt att uppdragen från direktionen är fullgjorda.

Ansvarig nämnd

Granskningen avser förbundsdirektionens årsredovisning.

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomichefen.
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Förvaltningsberättelsen
Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning 4 kap 1 §
ska årsredovisningen innehålla:

 förvaltningsberättelse

 resultaträkning

 balansräkning

 kassaflödesanalys

 noter

 driftredovisning

 investeringsredovisning

 sammanställda räkenskaper ska ingå i årsredovisningen om
sådan upprättas enligt 12 kap 2 §.

Förvaltningsberättelsen ska innehålla:

 Utveckling av verksamheten (LKBR 11:1)

 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomiska ställning
(LKBR 11:2)

 Händelser av väsentlig betydelse (LKBR 11:3)

 Förväntad utveckling (LKBR 11:4)

 Väsentliga personalförhållanden (LKBR 11:5)

 Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning
(LKBR 11:7)

 God ekonomisk hushållning (LKBR 11:8)

 Ekonomisk ställning (LKBR 11:9)

 Balanskravsresultat (LKBR 11:10), om negativt 
balanskravsresultat gäller LKBR 11:11

 Den kommunala koncernen (LKBR 11:12)

 Privata utförare (LKBR 11:13)

I RKRs rekommendation R15 Förvaltningsberättelsen står det att
det ska framgå vilket sammanhållet avsnitt i årsredovisningen som
utgör förvaltningsberättelsen. Vidare står det att förvaltnings-
berättelsen ska presenteras i omedelbar anslutning till resultat-
räkning, balansräkning och kassaflödesanalys. I RKR R15 finns
även reglerat vilka huvudrubriker förvaltningsberättelsen ska
innehålla.

RKRs rekommendation R15 gäller dock först fr.o.m. räken-
skapsåret 2020, även om tidigare tillämpning uppmuntras.
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Förvaltningsberättelsen
Vi har granskat att:

 Det tydligt framgår vad som är förvaltningsberättelse

 Förvaltningsberättelsen presenteras före men i omedelbar 
anslutning till resultaträkning, balansräkningen och 
kassaflödesanalys. 

 Förvaltningsberättelsen följer LKBR

 Förvaltningsberättelsen följer RKRs rekommendationer

Kommentar

Efter genomförd granskning bedömer vi att förvaltningsberättelsen
i huvudsak omfattar den information som krävs enligt lagen om
kommunal bokföring och redovisning och RKRs rekommenda-
tioner.

Vi rekommenderar kommunalförbundet att inför nästa år se över
förvaltningsberättelsen i syfte att säkerställa att all information
finns med, att förvaltningsberättelsen innehåller alla obligatoriska
huvudrubriker samt följer föreskriven struktur enligt RKRs
rekommendation R15 Förvaltningsberättelse.



9

Document Classification: KPMG Confidential

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Redovisningsprinciper
Från den 1 januari 2019 började den nya lagen, lagen om
kommunal bokföring och redovisning (LKBR) att gälla. Det innebar
bland annat nya redovisningsprinciper, nya upplysningskrav och
viss förflyttning från rekommendationer till lagtext.

Med anledning av den nya lagen har det även kommit ett antal nya
rekommendationer från RKR, varav vissa av rekommendationerna
börjar gälla först fr.o.m. räkenskapsåret 2020.

I årsredovisningen anges i samband med presentationen av
resultaträkningen att redovisningen skett enligt god kommunal
redovisningssed, med vilket avses i överensstämmelse med LKBR
och RKRs rekommendationer.

I vår granskning har vi stickprovsvis granskat om detta påstående
stämmer via intervjuer med ekonomichefen samt översiktlig
avstämning av kommunalförbundets årsredovisning mot RKRs
gällande rekommendationer.

Kommentar

Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att kommunal-
förbundet i huvudsak efterlever redovisningslag och
rekommendationer, dock med följande noteringar:

Vi har noterat att avskrivningar på investeringar påbörjas först året
efter anskaffningsår. Avskrivningar bör påbörjas den månad
anläggningstillgången tas i bruk. Årets avskrivningar är därmed
något för låga. Vi bedömer dock ej att detta medfört något större
resultatfel, men rekommenderar ändå förbundet att se över
tillämpad princip. Noteringen kvarstår från föregående år.

Vi har noterat att förbundet använder sig av en annorlunda princip
för redovisning av särskild löneskatt på pensionskostnader.
Principen innebär att förbundet redovisar och betalar särskild
löneskatt i förtid till Skatteverket. Vi rekommenderar att förbundet
förändrar principen. Vi bedömer dock att årets kostnad i allt
väsentligt är rättvisande. Noteringen kvarstår från föregående år.

Vi rekommenderar förbundet att komplettera årsredovisningen
med utförligare kommentarer om tillämpade redovisningsprinciper.
Noteringen kvarstår från föregående år.

I syfte att säkerställa att kommunalförbundet följer lag och
rekommendationer samt att tillämpade redovisningsprinciper
anges i årsredovisningen rekommenderar vi även kommunal-
förbundet att årligen dokumentera en egen avstämning av
tillämpade principer mot gällande rekommendationer.
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Redovisningprinciper
Enligt nya lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
är det obligatoriskt att lämna upplysning om vilka särredovisningar
som upprättats under räkenskapsåret till följd av bestämmelser i
lag eller annan författning. Upplysning ska även lämnas om var
dessa särredovisningar finns tillgängliga. Särredovisning
aktualiseras bl.a. för VA-verksamhet enligt lag (2006:412) om
allmänna vattentjänster.

I VA-lagen ställs krav på att huvudmannen ska särredovisa
resultat- och balansräkning för VA-verksamheten och att
särredovisningen ska finnas tillgänglig för fastighetsägare samt
övriga intressenter. Redovisningen av verksamheten ska följa
regelverket om god redovisningssed. Syftet med särredovisning
av verksamheten är att lämna information till VA-kollektivet att
självkostnadsprincipen efterlevs, dvs. att avgifterna för verksam-
heten inte överstiger de faktiska kostnaderna. Särredovisningen
syftar även till att utgöra beslutsunderlag till fastställandet av
taxan. I tilläggsupplysningar ska även framgå hur kostnader som
varit gemensamma med annan verksamhet har fördelats. (50 §
VA-lagen)

I och med att kommunalförbundet bedriver VA-verksamhet på
uppdrag av medlemskommunerna bör särredovisning av balans-
och resultaträkning tas fram per taxekollektiv. I SBBs års-
redovisning presenteras i likhet med tidigare år en resultaträkning i
sammanfattning för respektive medlemskommun avseende VA-
verksamheten, med uppgift om totala intäkter och totala
kostnader. Dock finns ingen sammanhållen särredovisning av VA-
verksamheten tillgänglig per taxekollektiv i form av resultat- och
balansräkning.

Enligt förbundet finns svårigheter att ta fram en sådan
särredovisning per taxekollektiv.

En svårighet är att VA-verksamheten som helhet inte återfinns i
kommunalförbundets redovisning. Bl.a. äger kommunalförbundet
inte VA-anläggningarna, utan dessa anläggningar ägs direkt av
respektive medlemskommun. Det innebär i sin tur att förbundets
resultaträkning inte belastas med avskrivningskostnader för VA-
anläggningar. Även anslutningsavgifter till VA-nätet hanteras inte
fullt ut av SBB. Vissa anslutningsavgifter till VA-nätet tillfaller
kommunerna direkt, medan vissa anslutningsavgifter tas via
kommunalförbundets resultaträkning. Därtill återfinns de
ackumulerade överskotten inom VA-verksamheten som en skuld
till abonnenterna i respektive medlemskommun. Således finns inte
hela VA-verksamheten samlad i kommunalförbundets redovisning,
utan vissa tillgångar och skulder, samt intäkter och kostnader
återfinns istället i medlemskommunernas redovisning.

Vi rekommenderar förbundet och medlemskommunerna att göra
en översyn av redovisningen inom VA-verksamheten för att
huvudmannen kunna uppfylla VA-lagens krav på särredovisning
av balans- och resultaträkning för respektive taxekollektiv.
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Mål för god ekonomisk hushållning
Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i
sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom
sådana juridiska personer som avses i KL 10 kap. 2-6 §§ (hel- och
delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige (förbunds-
direktionen) i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål
som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna
ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de
av direktionen beslutade målen.

Lagstiftaren ställer krav på att mål och riktlinjer av betydelse för
god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv ska
upprättas. Dessa mål ska följas upp och kommenteras i samband
med upprättandet av årsredovisning och delårsrapport.

Vi har granskat om: 

 Kommunalförbundet uppfyllt de av direktionen beslutade 
finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning 

 Kommunalförbundet uppfyllt de av direktionen beslutade 
verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning 

 I de fall det finns avvikelser har vi granskat att det finns en 
beskrivning av åtgärdsförslag. 

 Målen för god ekonomisk hushållning även inkluderar de 
eventuella koncernföretagen. 

Kommentarer

Kommuner och Regioner ska för verksamheten ange mål och
riktlinjer som har betydelse för en god ekonomisk hushållning.

I vår granskning av fastställda finansiella mål och verksamhetsmål
som har betydelse för god ekonomisk hushållning har vi funnit att
flera mål som fastställts av direktionen inte är mätbara.
Måluppfyllelsen har således inte kunnat bedömas för flertalet utav
målen. Vi har därför inte kunnat bedöma om förbundet uppnår god
ekonomisk hushållning 2019.

Vi vill peka på betydelsen av att förbundet använder tydliga och
mätbara mål som är kopplade till effektivitet och ändamålsenlighet
i organisationen
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Finansiella mål
Mål fastställda av direktionen Måltal Utfall Måluppfyllelse 

enligt förbundet

För de skattefinansierade verksamheterna 
är resultatmålet ett nollresultat före 
avräkning mot medlemskommunerna

0 -5 747 tkr Målet är inte uppfyllt

För de avgiftsfinansierade verksamheterna 
är målsättningen att över tid redovisa ett 
nollresultat.

0 Måluppfyllelsen är inte utvärderad i 
årsredovisningen. 

Kommentar

De skattefinansierade verksamheterna uppvisar ett negativt resultat för året. Resultatmålet för de skattefinansierade verksamheterna 
uppnås därför inte 2019.

Även de avgiftsfinansierade verksamheterna uppvisar ett negativt resultat år 2019 (-7 713 tkr). Det finansiella resultatmål som 
direktionen fastställt för de avgiftsfinansierade verksamheterna är satt över tid. Tidsperspektivet är dock inte definierat. Någon 
bedömning av huruvida målet uppnås över tid eller inte görs inte i årsredovisningen. Vi har därför inte kunnat bedöma om resultatmålet 
avseende de avgiftsfinansierade verksamheterna uppnås 2019. 

Vi rekommenderar att förbundet definierar vilken tidsperiod som avses i resultatmålet för de avgiftsfinansierade verksamheterna i syfte 
att göra målet mätbart.
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Verksamhetsmål
Mål fastställda av direktionen Måltal Utfall Måluppfyllelse 

enligt förbundet
Av kommuninvånarna ska 70 procent uppleva att de fått ett bemötande i 
kontakten med SBB som kännetecknas av tillgänglighet, förtroende, 
öppenhet, respekt och engagemang, FÖRE.

≥70 % 67 % Målet är inte uppfyllt

Den totala sjukfrånvaron ska minska med 0,5 procentenheter jämfört med 
2018. ≤6,5 % 6,2 % Målet är uppfyllt

Tydliggöra resursutnyttjandet över kommungränserna och mellan de olika 
verksamheterna. Målet delvis uppfyllt 

Kompetensförsörjning på definierade bristtjänster. Målet är inte uppfyllt

Kontaktytan med relevanta lärosäten ska öka. Målet är uppfyllt

I medarbetarenkäten 2019 ska Nöjd-Medarbetar-Index, NMI, vara lika 
med eller högre än 75 %. ≥75 %

Måluppfyllelse ej 
utvärderad, då 
medarbetarenkät inte 
genomförts under 2019.

Förbundet ska erbjuda heltid som norm, mätt som andel heltidsarbetande 
av förbundets tillsvidareanställda personal.

≥92 % 87 % Målet är inte uppfyllt

Kommentar

Av årsredovisningen framgår kommunalförbundets bedömning av måluppfyllelsen för verksamhetsmålen. Förbundet har sju stycken
verksamhetsmål och deras bedömning är att två mål är helt uppfyllda. Samtidigt bedömer förbundet att ett mål är delvis uppfyllt.

Vi har noterat att det inte finns några definierade målvärden/utvärderingskriterier för flertalet utav de mål som direktionen fastställt. 
Flera utav målen är inte mätbara, vilket gör att det inte är möjligt att utvärdera måluppfyllelsen. Vi har därför inte kunnat bedöma om 
målen för god ekonomisk hushållning uppnås 2019.

Vi vill peka på betydelsen av att förbundet använder tydliga och mätbara verksamhetsmässiga mål som är kopplade till effektivitet och 
ändamålsenlighet i organisationen. Denna typ av mål är av stor betydelse för bedömningen av verksamheterna och därmed även ett 
viktigt instrument vid styrningen av förbundet. Det är vidare av stor vikt att målen, ur perspektivet god ekonomisk hushållning, bygger 
på en analys av särskilda förutsättningar och önskad utveckling.
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Balanskrav
Kommuner och kommunalförbund ska enligt kommunallagen göra
en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i
förvaltningsberättelsen. Ett balanskravsunderskott ska regleras
senast tre år efter att det har konstaterats i årsredovisningen.
Fullmäktige (förbundsdirektionen) ska anta en åtgärdsplan för hur
en reglering ska ske.

Vi har granskat att: 

 Kommunalförbundet uppfyller balanskravet 

 Det vid eventuellt negativt resultat framgår när och på vilket 
sätt kommunalförbundet avser att reglera detta 

 Det framgår hur eventuellt tidigare års negativa resultat har 
reglerats 

 Skälen till att inte reglera ett eventuellt negativt resultat 
framgår, i de fall direktionen beslutat om att sådan reglering 
inte ska ske

Kommentar

Den avgiftsfinansierade verksamheterna omfattas inte av balans-
kravet.

Redovisat resultat för de skattefinansierade verksamheterna
uppgår till -5,7 mnkr. Årets resultat efter balanskravsjusteringar
uppgår till -6,0 mnkr. Det innebär att förbundet inte klarar
kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Underskottet inom
de skattefinansierade verksamheterna kommer under år 2020 att
regleras med medlemskommunerna i enlighet med förbunds-
ordningen.

Vår bedömning är att kommunalförbundet inte uppfyller balans-
kravet för de skattefinansierade verksamheterna 2019.

Avstämning mot kommunallagens balanskrav avseende förbundets 
skattefinansierade verksamheter (tkr)

Årets resultat enligt resultaträkningen -5 747

Reducering av realisationsvinster -270

Återföring av realisationsförluster 0

Reducering av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -6 017

Årets balanskravsresultat -6 017
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Resultaträkning

Notera att verksamhetens nettokostnader samt förbundets
intäkter från investeringsbidrag kan variera mycket mellan
åren. Denna variation beror på förändringar i volym avseende
investeringar som förbundet genomför för medlemskommun-
ernas räkning. Kommunalförbundets intäkter i form av
investeringsbidrag ska motsvara nedlagda investerings-
utgifter, vilket gör att kommunalförbundet inte ska göra någon
vinst eller förlust på denna del av verksamheten.

Underskottet från de avgiftsfinansierade verksamheterna har i
årsbokslutet tagits upp som en fordran på medlems-
kommunerna.

Våra iakttagelser från granskningen av resultaträkningen
framgår i avsnittet Iakttagelser vid granskning av resultat- och
balansräkning.

Beloppsmässiga fel och iakttagelser som noterats i vår
granskning av resultat- och balansräkning uppgår dock inte till
väsentliga belopp.

Enligt LKBR 5:1 ska resultaträkningen redovisa samtliga
intäkter och kostnader under räkenskapsåret.

Vi har granskat att: 
 Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR 
 Resultaträkningen i allt väsentligt redovisar årets samtliga 

externa intäkter och kostnader 
 Noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av 

resultaträkningens poster samt möjliggör avstämning mot 
balanskravet

 Resultaträkningens innehåll är rätt periodiserat 

Kommentar

Kommunalförbundets redovisade resultat för 2019 uppgår till
-5,7 mnkr för de skattefinansierade verksamheterna och till
-7,7 mnkr för de avgiftsfinansierade verksamheterna.

Belopp i tkr 2019-12-31 Budget 2019 2018-12-31 2017-12-31

Verksamhetens nettokostnader -208 447 -223 094 -162 965
Medlemsbidrag (drift- & investeringsbidrag) 209 151 227 684 179 153
(varav driftbidrag) (104 662) (104 281) (105 507)
Verksamhetens resultat 704 4 590 16 188
Finansnetto (inkl. pensionsförvaltning) -15 140 -13 080 -13 449

Resultat avgiftsfinansierade verksamheter -7 713 0 -6 500 4 513
Resultat skattefinansierade verksamheter -5 747 0 -1 990 -1 774
Årets resultat inom skattefinansierade 
verksamheter relation till driftbidrag, % -5,5 % 0 -1,9 % -1,7 %
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Balansräkning

 Specifikationer och underlag till utgående balanser finns i 
tillräcklig omfattning 

 Årets resultat enligt balansräkning överensstämmer med 
resultaträkningen 

Kommentar

Våra iakttagelser från granskningen av resultaträkningen
framgår i avsnittet Iakttagelser vid granskning av resultat- och
balansräkning.

Beloppsmässiga fel och iakttagelser som noterats i vår
granskning av resultat- och balansräkning uppgår dock inte till
väsentliga belopp.

Enligt LKBR 6:1 ska balansräkningen redovisa kommunal-
förbundets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt
eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång (balans-
dagen). Ställda panter och ansvarsförbindelser ska tas upp
inom linjen.

Vi har granskat att: 
 Balansräkningen är uppställd enligt LKBR 
 Noter finns i tillräcklig omfattning 
 Upptagna tillgångar, avsättningar och skulder existerar, 

tillhör kommunalförbundet och är fullständigt redovisade och 
rätt periodiserade 

 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats enligt 
principerna i LKBR  

 Föregående års utgående balanser har överförts rätt som 
årets ingående balanser 

Belopp i tkr 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Balansomslutning 90 658 87 481 79 648
Eget kapital -5 746 -1 989 -1 774
Ansvarsförbindelse (pensionsförpliktelse) -5 746 -1 989 -1 774
Redovisad soliditet, % negativ negativ negativ
Soliditet med hänsyn till ansvarsförbindelse, % negativ negativ negativ
Omsättningstillgångar 87 424 84 242 75 564

Långfristiga skulder 23 1 273 302
Kortfristiga skulder 96 381 88 197 81 120
Balanslikviditet, % 91 % 96 % 93 %
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Iakttagelser vid granskning av resultat- och 
balansräkning
Vi har noterat nedanstående i vår granskning av förbundets
resultat- och balansräkning:

 Redovisat resultat är ca 1,0 mnkr för högt vilket beror på att
förbundet missat att fördela ut gemensamma kostnader till de
olika verksamheterna. Förbundet har i årets bokslut felaktigt
bokat dessa ofördelade kostnader som en fordran på medlems-
kommunerna istället för att belasta resultatet. Se även avsnittet
Driftsredovisning.

 Lön avseende utfört arbete under december som utbetalas
månaden efter (ex. lön till timanställda, ob-ersättning) har inte
redovisats i årets bokslut (ca 1,2 mnkr inkl. påslag för sociala
avgifter). Redovisade lönekostnader samt löneskulder är
således för låga i årets bokslut med ca 1,2 mnkr.

 Det finns i likhet med föregående år gamla balanserade intäkter
avseende skogsfond om 0,8 mnkr kvar från år 2010 och
tidigare. Det avser enligt uppgift intäkter från avverkning av
skog. Vi rekommenderar förbundet att upprätta en plan för hur
pengarna skall användas i framtiden. Noteringen kvarstår från
föregående år.

 Vi har noterat att vissa interna intäkter och kostnader ingår i
resultaträkningen som presenteras i årsredovisningen.
Resultaträkningen bör endast bestå av intäkter och kostnader
från externa motparter, vilket gör att interna intäkter och
kostnader borde elimineras. Att vissa interna intäkter respektive
kostnader ingår bidrar till att redovisade intäkter och kostnader i
resultaträkningen är för höga. Resultatet på sista raden
påverkas dock inte, eftersom de interna intäkterna och
kostnaderna tar ut varandra.

 Det finns förutbetalda kostnader avseende investeringsprojekt
som fortlöper under kommande år som felaktigt kvittats mot
upplupna kostnader i balansräkningen (6,4 mnkr). Det innebär
att redovisad balansomslutning är för låg, då förbundets
fordringar och skulder per bokslutstidpunkten borde varit högre
med 6,4 mnkr. Ingen resultateffekt.

 Vi har noterat att SBB i flera fall saknar underlag på fastställda
bidragsnivåer avseende driftbidragen från medlems-
kommunernas. SBB har i flera fall endast preliminära uppgifter
om driftbidragens storlek. Vi rekommenderar att SBB erhåller
underlag på fastställda bidragsnivåer från respektive
medlemskommun och att förbundet stämmer av att bokförda
driftbidrag överensstämmer mot slutligt fastställda driftbidrag.

 I VA-verksamheten för Ljusnarsbergs kommun belastas årets
resultat felaktigt med ca 2,2 mnkr. Detta beror på att medlems-
kommunen valt att under 2019 direktavskriva den del av
investeringsutgifterna för Finnhyttans vattenverk respektive
Bångbros reningsverk som överstiger investeringsbudgeten.
Notera att en sådan redovisningsmässig hantering av
investeringsutgifterna inte är enligt god redovisningssed. Enligt
gällande redovisningsregelverk ska hela anskaffningsvärdet för
en fysisk tillgång avsedd för stadigvarande bruk/innehav
bokföras som en materiell anläggningstillgång och anskaff-
ningsvärdet ska sedan skrivas av över tillgångens
nyttjandeperiod. Enligt SBB har förbundet påtalat för Ljusnars-
bergs kommun att hanteringen är ett avsteg från god redo-
visningssed. Ljusnarsbergs kommun som äger investeringarna
har dock önskat att delar av investeringsutgifterna kostnadsförs
direkt och således finansieras med ackumulerade överuttag
inom VA-verksamheten.
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Kassaflödesanalys
I kassaflödesanalysen ska kommunalförbundets in- och ut-
betalningar under räkenskapsåret redovisas enligt LKBR 8 kap 1
§.

Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar
finansierats och hur det har inverkat på verksamhetens likvida
ställning.

Enligt RKRs rekommendation R13 Kassaflödesanslys ska
räkenskapsårets kassaflöden hänföras till följande sektorer i
kassaflödesanalysen:

 löpande verksamhet

 Investeringsverksamhet

 finansieringsverksamhet, och i förekommande fall

 bidrag till infrastruktur

Vi har granskat att: 

 Kassaflödesanalysen uppfyller kraven i LKBR 

 Följer RKR R13 Kassaflödesanalys

 Noter finns i tillräcklig omfattning 

 Kassaflödesanalysens innehåll överensstämmer med 
motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen

Förbundet utnyttjar inte någon del av sin beviljade checkräknings-
kredit vid bokslutstidpunkten (f g år utnyttjades 1,1 mnkr). Beviljad 
checkräkningskredit uppgår till 15,0 mnkr. 

Kommentar

Vi har granskat kassaflödesanalysen och har inte funnit några 
väsentliga felaktigheter. 

Sammanställning kassaflödesanalys 
(tkr) 2019 2018

Löpande verksamheten 1 045 -5 433
Investeringsverksamheten -1 099 -739
Finansieringsverksamheten 739 2 746
Periodens kassaflöde 685 -3 426
Likvida medel vid årets början 0 3 426
Likvida medel vid årets slut 685 0



19

Document Classification: KPMG Confidential

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Driftredovisning

Skattefinansierade verksamheter

Årets resultaträkning visar ett underskott för de skattefinansierade
verksamheterna med -5,7 mnkr. Gata/Trafik står för den största
negativa avvikelsen mot budget (-5,7 mnkr).

Den negativa budgetavvikelsen inom Gata/Trafik förklaras framförallt
av många snöröjnings- och sandningstillfällen under början av 2019.

Samtliga verksamheters utfall kommenteras i årsredovisningen.

Belopp i tkr

Utfall
2019

Budget
2019

Budget-
avvikelse

Utfall 2018

Gemensamma 
verksamheter 0 0 0 0

Skattefinansierat
Gata/Trafik -5 675 0 -5 675 - 3 237
Park/Skog 721 0 721 400
Idrott -1 724 0 -1 724 -469
Lokalvård 931 0 931 1 316
Summa skattefinansierat -5 747 0 -5 747 - 1 990

Avgiftsfinansierat
Återvinning -3 476 0 -3 476 -1 305
Vatten och avlopp -4 238 0 -4 238 -5 196
Summa 
avgiftsfinansierat

- 7 713 0 -7 713 -6 500

Avgiftsfinansierad verksamhet
De båda avgiftsfinansierade verksamheterna Återvinning samt
Vatten och avlopp redovisar tillsammans ett underskott på -7,7
mnkr.

Verksamheten för Vatten och avlopp visar ett underskott för
helåret 2019 på -4,2 mnkr, att jämföra med budgeterat
nollresultat. Den negativa budgetavvikelsen härrör till stor del
från Hällefors kommun och Ljusnarsbergs kommun. För
Hällefors kommun beror budgetunderskottet bl.a. på extra
driftåtgärder på ledningsnätet i syfte att minska inläckage,
medan underskottet för Ljusnarsbergs kommun framförallt
beror på direktavskrivningar på investeringar i reningsverk och
vattenverk med 2,2 mnkr. (Se kommentar angående tillämpad
redovisningsprincip i avsnittet Iakttagelser vid granskning av
resultat- och balansräkning).

Resultatet för verksamheten Återvinning uppgår till -3,5 mnkr,
att jämföra med budgeterat nollresultat.

Resultatet från de avgiftsfinansierade verksamheterna
hanterats i årsbokslutet som en fordran/skuld gentemot
medlemskommunerna vilket är enligt god redovisningssed.
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Driftredovisning
Kommentar

Driftredovisningen ingår i årsredovisningen i enlighet med
rekommendationer.

I årsredovisningen finns även en uppdelning per kommun för
respektive verksamhet, med kommentar avseende budget-
avvikelse.

Vi har dock noterat att förbundet i årsbokslutet missat att fördela ut
ca 1,0 mnkr av gemensamma kostnader till verksamheterna.
Förbundet har felaktigt bokat upp dessa ofördelade kostnader som
en fordran på medlemskommunerna i årets bokslut. Redovisade
resultat inom skattefinansierade verksamheter och avgifts-
finansierade verksamheter är således för låga med totalt 1,0 mnkr.
(Se även avsnittet Iakttagelser vid granskning av resultat- och
balansräkning)

Vi har även fått kännedom om att de fördelningsnycklar som
tillämpas vid utfördelning av gemensamma kostnader till
förbundets olika verksamheter inte har uppdaterats på flera år.
Förbundets organisation har förändrats sedan tillämpade för-
delningsnycklar togs fram. För att utfördelningen av gemensamma
kostnader ska bli rättvis rekommenderas därför förbundet att se
över och uppdatera sina fördelningsnycklar.

Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning
av hur utfallet förhåller sig till den budget som har fastställts för den
löpande verksamheten.

En förändring mot tidigare år är att driftredovisningen har flyttats
från förvaltningsberättelsen till egen del i årsredovisningen. Enligt
RKRs rekommendation R14 Drift- och investeringsredovisning ska
utformningen av utfall kunna stämma av mot fullmäktiges
(förbunds-direktionens) budget.

Vi har granskat att: 

 Budgeterade och redovisade intäkter och kostnader redovisas i 
sammanfattning 

 Redovisade intäkter och kostnader överförts riktigt från 
bokföringen 

 Samma periodiseringsprinciper gäller för både budget och 
redovisning 

 Jämförelse görs med tidigare år 

 Driftredovisningen är analyserad i förhållande till ekonomi och 
fastställda mål 

 Driftredovisningen redovisas som egen del i årsredovisningen
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Investeringsredovisning
Kommentar

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har ingen egen
investeringsredovisning eftersom fastigheter och anläggningar ägs
av respektive medlemskommun. Förbundet har endast gjort
mindre investeringar i fordon och inventarier under året.
Förbundets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgår
till totalt 1,4 mnkr 2019.

I årsredovisningen finns tabeller presenterade över investeringar
som kommunalförbundet genomför för medlemskommunernas
räkning inom de olika verksamhetsområdena. I tabellerna anges
utfallet 2019-12-31 och investeringsbudget för respektive
investeringsprojekt.

Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en
samlad redovisning av kommunalförbundets investerings-
verksamhet.

En förändring mot tidigare år är att investeringsredovisningen har
flyttats från förvaltningsberättelsen till egen del i årsredovisningen.

Enligt RKRs rekommendation R14 Drift- och investerings-
redovisning ska utformningen av utfall kunna stämmas av mot
direktionens budget och plan för investeringsverksamheten. Vidare
står det att fleråriga investeringar, pågående och under året
avslutade, ska kunna stämmas av.

RKRs rekommendation R14 gäller dock först fr.o.m. räkenskaps-
året 2020, även om tidigare tillämpning uppmuntras.
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Rekommendationer
Nedan sammanfattas våra rekommendationer efter genomförd 
granskning. 

Mål för god ekonomisk hushållning

Vi rekommenderar att kommunalförbundet tar fram verksamhets-
mål för kommunen som är mätbara och har bäring på god
ekonomisk hushållning.

Redovisningsprinciper

Vi rekommenderar förbundet att komplettera årsredovisningen
med utförligare kommentarer om tillämpade redovisningsprinciper.

I syfte att säkerställa att kommunalförbundet följer lag och
rekommendationer samt att tillämpade redovisningsprinciper
anges i årsredovisningen rekommenderar vi även kommunal-
förbundet att årligen dokumentera en egen avstämning av
tillämpade principer mot gällande rekommendationer.

Vi rekommenderar dessutom att förbundet och medlems-
kommunerna att göra en översyn av redovisningen inom VA-
verksamheten för att huvudmannen ska kunna uppfylla VA-lagens
krav på särredovisning av balans- och resultaträkning för
respektive taxekollektiv.

Resultaträkning

Vi rekommenderar förbundet att se över sin rutin för att eliminera
interna poster för att säkerställa att interna intäkter och kostnader
inte inkluderas i den resultaträkning som presenteras i års-
redovisningen.

Vi rekommenderar att SBB erhåller underlag på fastställda 
bidragsnivåer från respektive medlemskommun och att förbundet 
stämmer av att bokförda driftbidrag överensstämmer mot slutligt 
fastställda driftbidrag.

Driftsredovisning

Förbundet rekommenderas att se över de fördelningsnycklar som
används vid utfördelning av gemensamma kostnader till
förbundets olika verksamheter. Vi har fått kännedom om att de
fördelningsnycklar som tillämpas inte har uppdaterats på flera år.
Förbundets organisation har förändrats sedan tillämpade
fördelningsnycklar togs fram. För att utfördelningen av
gemensamma kostnader ska bli rättvis bör därför förbundets
fördelningsnycklar ses över och uppdateras.



Document Classification: KPMG Confidential

The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International. 

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of 
any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can 
be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be 
accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a 
thorough examination of the particular situation.

kpmg.com/socialmedia

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of 
independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss 
entity. All rights reserved.



 

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

 

  
Sida 
1(3) 

Datum  
2020-05-07  

Kommunstyrelsen 
   
   
   
 
  

 
 
Bergslagens räddningstjänst årsredovisning 2019, dnr 
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Beslutsunderlag 
Direktionen Bergslagens räddningstjänst sammanträdesprotokoll 2020-04-01 
Bergslagens räddningstjänsts årsredovisning 2019 
Bergslagens räddningstjänsts revisionsberättelse, daterad 2020-04-02 

 
Ärendet 
Bergslagens räddningstjänst (BRT) har sammanställt förbundets ekonomi och 
verksamhet under 2019 i en årsredovisning. 
 
Revisorerna har utfört en revision av förbundets årsredovisning 2019 och de 
tillstryker att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen beviljas 
ansvarsfrihet. 
 

Ekonomi 
BRT redovisar för räkenskapsåret 2019 ett negativt resultat på -43 tusentals 
kronor för de sex medlemskommunerna Degerfors, Filipstad, Hällefors, 
Karlskoga, Kristinehamn och Storfors. Den intäktsbudget som var lagd för 
de så kallade onödiga larmen visade sig under hösten vara mycket högre än 
verkliga förhållanden och det tillsammans med färre antal larm innebär en 
minskad intäkt med drygt 250 tusentals kronor. Även intäkterna på skydds-
avdelningen har varit ca 400 tusentals kronor lägre än budgeterat p g a 
nyrekrytering och pensionsavgång. Personalkostnaderna blev 1,7 miljoner 
kronor lägre än budgeterat p g a vakant tjänst inom staben och att antalet 
larm har under året varit ca 200 färre. Förbundet har köpt administrativa 
tjänster från medlemskommunerna för lönehantering, pensionshantering 
och ekonomi som blev 862 tusentals kronor dyrare än budgeterat. Även 
kostnader för företagshälsovård, IT-konsult och försäkring blev 513 
tusentals kronor dyrare än budgeterat 
 
Förbundets verksamhetsredovisning är uppdelad i fyra avdelningar där 
respektive avdelning särredovisas: 
Stabsavdelning    
Räddningstjänstavdelning   
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Skyddsavdelning    
Larmcentral     
 
Respektive verksamhetsavdelning har egna mål och förvaltningens 
bedömning utifrån årsredovisningen är att måluppfyllelsen är god inom 
förbundet. 
 
Intäkterna består till största delen av kommunbidrag, taxor och avgifter och 
försäljning av verksamhet. Kostnaderna består mest av personal-, hyres-, 
kommunikations-, drifts-, utrustnings-, försäkrings- och 
avskrivningskostnader. 
 
Under 2019 har förbundet erhållit 7,8 miljoner kronor i driftbidrag från 
Hällefors kommun. Totalt har förbundet genomfört investeringar på 3,5 
miljoner kronor. Investeringarna avser två nya befälsbilar, nya automatiska 
skjutdörrar för rökgasskydd i Kristinehamn, arbetsmiljöåtgärder i 
personalutrymme för bland annat klädförvaring i Storfors station, 
gasolbord, Rakel-utrustning, teknikutrustning samt löpband. 
 
Revisorerna har utfört en revision av förbundets årsredovisning för år 2019 
och de tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 
Förvaltningen kan konstatera att underskottet som är för verksamhetsåret 
2019 minskar förbundets egna kapital till 39,6 miljoner kronor vid 2019 års 
utgång. 

 
Folkhälsa 
Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar kommunförvaltningen 
till förbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2019. 
 
Miljö 
Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar kommunförvaltningen till 
förbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2019. 
 
Medborgarperspektiv 
Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar kommunförvaltningen till 
förbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2019. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Bergslagens räddningstjänst årsredovisning för 2019 godkänns. 

 
- Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen 

omfattar. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson kortfattat. 
 
Vivianne Pettersson (M) och Katja Ollila (V) yttrar sig utan att yrka. 
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Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Bergslagens räddningstjänst årsredovisning för 2019 godkänns. 
 
Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen 
omfattar. 
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INLEDNING 

Ny mandatperiod där samtliga ledamöter i Direktionen är nya, förutom en från förra perioden. En positiv, 

glad och engagerad samling representanter från medlemskommunerna, där närvaron 

varit hög, både från ordinarie och ersättare. 

Direktionens viktigaste arbete under våren 2019, har varit att arbeta fram ett nytt handlingsprogram, 

för tiden 2020–2023. Handlingsprogrammet med tillhörande budget har processats fram tillsammans med 

medlems-kommunerna och berörda remissinstanser. 

Ett annat huvudspår under verksamhetsåret har varit arbetet med Räddningsregion Bergslagen, RRB. Detta 

handlar om att staten ställer krav på bättre ledning vid större händelser, som också kräver snabbare 

samordning. Räddningstjänstförbundet har deltagit i det arbetet och vid årets slut så föreligger ett konkret 

förslag till beslut, om att ansluta sig till Räddningsregionen. 

Nämnas skall att det kommer föreskrifter från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)i 

frågan, så det är viktigt att vara med och påverka utformningen i ett tidigt skede. 

 

Den torra sommaren 2018, upprepades inte i år, så efter några få gräsbränder utmed tåglinjerna, blev 

sommaren 2019 hanterbar för styrkorna i medlemskommunerna. 

 

Förbundet ligger sedan en tid efter i investeringsplanen för tunga fordon, men bedömer att vi under 

2020 kommer att vara tillbaks i fas.  

Direktionen har under året haft samtal – dialog med våra revisorer, för ömsesidigt utbyte och frågor. 

Samma upplägg har genomförts under tidigare år och bedömningen av utfallet från dessa möten är 

mycket god. 

BRT har deltagit i uppstarten av olika nätverk tillsammans med medlemskommunerna. De områden som 

påbörjats handlar om, personal, ekonomi, IT, upphandling samt generellt säkerhetsarbete. 

En tillsyn/inspektion har genomförts av vår tillsynsmyndighet som är Länsstyrelsen Värmland. 

Några av förbundets policys har uppdaterats och nya har beslutats, däribland bisyssla bland annat. 

En ny webbplattform för www.brt.se har arbetats fram under hösten och är nu publicerad och aktiv. 

Genomgång av anläggningsregister och momshantering har genomförts av vår nya ekonomichef enligt 

direktiv från Revisionen. 

Det ekonomiska utfallet för verksamhetsåret 2019, återfinns i Resultat- och Balansräkningen, med 

tillhörande bilagor. 

Direktionens ledamöter vill härmed avsluta år 2019, med att tacka all personal samt förbundsledning för 

ett bra arbete under verksamhetsåret. 

 

 

 

Direktionen för Kommunalförbundet Bergslagens Räddningstjänst 

  

http://www.brt.se/
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Kommunalförbundet Bergslagens Räddningstjänst  

Bergslagens Räddningstjänst bildades 1997 då kommunerna Degerfors, Filipstad, Hällefors, Karlskoga, 

Kristinehamn och Storfors beslutade att samverka inom räddningstjänsten. Det geografiska insatsområdet 

är 140 km x 70 km och omfattar stads- och tätortsbebyggelse, större mekaniska och kemisk/tekniska 

fabriker, stora skogsområden, jordbruk och skärgård. Europaväg och järnväg går genom området samt 

stora trafikmängder från och till de närliggande Dalafjällen. 

Syftet med räddningstjänstförbundet är att erhålla en effektiv räddningstjänst till en sammantaget låg 

kostnad för medlemskommunerna. Räddningstjänstförbundets främsta målsättning är att medverka till att 

olyckor och bränder inte inträffar samt att konsekvenserna av de olyckor som inträffar blir så små som 

möjligt. Invånarna och de som vistas inom räddningstjänstområdet skall erbjudas en kompetent och effektiv 

räddningstjänst med hög beredskap för att kunna rädda liv och egendom samt att skador på människa 

miljö och egendom begränsas. 

Den samlade resursen för räddningstjänstförbundet består av cirka 200 medarbetare som till sitt 

förfogande har cirka 30 brand/räddningsfordon samt ett antal besiktnings och transportfordon. Förbundet 

har utryckningsstyrkor och utrustning placerad på åtta brandstationer för att uppnå en optimal täckning 

över ytan och möjligheter till snabb insats till olycksplatsen. 

 

Insatsområde 

  

Räddningsstyrkor 

Heltidsbrandstationer 

Karlskoga 1+5 personer 

Kristinehamn 1+4 personer 

Deltidsbrandstationer:  

Filipstad 1+5 personer 

Storfors  1+4 personer 

Lesjöfors  1+4 personer 

Degerfors  1+4 personer 

Hällefors  1+5 personer 

Åtorp  1+1 personer 

 

Anspänningstider: 

Heltidsstationer: 1,5 min 

Deltidsstationer: 5 min 
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Politisk ledning 

Direktionen är det högsta beslutande organet i Bergslagens Räddningstjänst. Medlemskommunernas 

kommunfullmäktige har fastställt förbundsordning samt reglemente som sätter de yttersta ramarna för 

Bergslagens Räddningstjänsts verksamhet.  

Bergslagens Räddningstjänsts direktion består av två ledamöter och två ersättare från Kristinehamn och 

Karlskoga kommun och från övriga medlemskommuner en ledamot och en ersättare. Revisionen är vald av 

respektive medlemskommuns fullmäktige. 

I antagen förbundsordning är budgetprocessens arbetsordning angiven gentemot medlemskommunerna. 

Förslag till åtgärder som innebär väsentligt förändrad verksamhet eller ändring i dokument som styr 

verksamheten inom Bergslagens Räddningstjänst, behandlas alltid frågan i medlemskommunernas 

fullmäktige innan sanktion för beslut ges till förbundets direktion. 

Organisation 

Den högst beslutande tjänstemannen är förbundschefen som till sin hjälp har funktionsansvariga inom 

respektive verksamhetsområden. Allt arbete bedrivs förbundsövergripande utifrån funktioner och 

områdesansvar. Direktionen har genom ett decentraliserat styrsätt gett förbundsledningen ett rationellt och 

ansvarsskapande arbetsförhållande. Riktlinjer för decentraliserad ledning återfinns i förbundets dokument i 

form av reglementen, delegationsordningar och policys. 

Förbundets ledningsgrupp består av förbundschef, ekonomichef, avdelningschefer, administrativ controller 

och kommunikatör. 

Förbundets åtta stationer har en utsedd stationschef vars uppgift är att samordna verksamheten på 

stationen och fungera som en länk mellan ledning och övrig personal på respektive station. 

 

ORGANISATION

Medlemskommunernas kommunfullmäktige

Stab

Räddningsavdelning Skyddsavdelning Larmcentral

Förbundschef

Förbundsdirektion Revision
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning  

 Identifierad risk Beskrivning Organisatorisk enhet Hantering av risk 

Omvärldsrisk       

Befolkningsminskning 

Risk för befolkningsminskning 
i medlemskommunerna 
kommande år som får 
påverkan på kommunernas 
intäkter. Förbundet 

Löpande samverkan med 
medlemskommunerna 
(samrådsgrupp, 
ekonomichefsgrupp etc.) 

Klimatförändring 

Större vädervariationer som 
orsakar översvämningar, 
skogsbränder och andra 
resurskrävande insatser  Räddningsavdelningen  

Ingå i gemensam 
räddningsorganisation, RRB  

Sämre ekonomi hos 
kommuner och företag 

kommande år. 

Av ekonomiska skäl kan 
antalet bokade 
brandskyddsutbildningar 

minska.   Skyddsavdelningen 

Bredda utbildningskatalogen. 
Förslag finns och frågan 
ligger i nuläget hos 

Brandskyddsföreningen. 

Verksamhetsrisk       

Personal  

Oförmåga att upprätthålla 
planerad bemanning. 
Negativa effekter på 
personal och kvalitet. Räddningstjänstavdelningen 

Poolanställningar, 
rekryteringskampanjer RIB 

Längre sjukdom, 
tjänstledighet, avslutad tjänst 
eller liknande  

Längre frånvaro hos någon 
medarbetare innebär att 
uppsatta mål sannolikt inte 
kan uppnås, då avdelningen 
endast består av sex 
medarbetare. Avdelningens 
medarbetare kan inte utan 
vidare ersättas då stora 
delar av arbetsuppgifterna 
sker efter delegation, och 
kräver särskild utbildning 
(lägst Tillsyn A). Skyddsavdelningen 

Säkerställa att förbundet 
utbildar då 
arbetsuppgifterna sker efter 
delegation och kräver 
särskild utbildning (lägst 
Tillsyn A). På grund av detta 
är startsträckan för en 
nyrekryterad lång. 

Finansiell risk       

Finansieringsrisk Inköp av räddningsfordon Förbundet 

Upprättande av långtidsplan 
för investering i tunga fordon 
för att kunna skapa en god 
likviditetsplanering i 
förbundet. 

Minskade intäkter 
Minskad efterfrågan av 
brandskyddsutbildningar. Skyddsavdelningen 

Bredda utbildningskatalogen, 
förslag finns och frågan 
ligger i nuläget hos 
Brandskyddsföreningen.  
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Händelser av väsentlig  betydelse  

• Under perioden har en större organisationsförändring skett inom ledningsorganisationen. Ny 

förbundschef tillträdde den 1 januari, i mitten av maj tillträdde ny chef för räddningsavdelningen 

den 1 juli tillträdde ny chef för skyddsavdelningen. Denna förändring har medfört att framförallt 

på skyddsavdelningen har haft en minskad produktion under perioden. Under våren rekryterades 

även en ny ekonomichef till förbundet, i samband med att den tidigare ekonomen gick i pension. 

 

• Medlemskommunerna beslutade i juni om en förändring i förbundsordningen som innebär att 

självrisken utgår från den enskilda medlemskommunen där insatsen genomfördes. 

 

• Förbundet har digitaliserat delar av ekonomifunktioner exempelvis anläggningsregister, digitala 

bokslut och att samtliga attestanter har fått behörigheter i ekonomisystemet. Under hösten har 

attestanter fått utbildningar för fakturahantering i ekonomisystemet. Arbetet med elektroniska 

fakturor är försenat så under våren beräknas detta vara klart så förbundet svarar upp mot det 

lagkrav som finns.  

 

• Arbetet med att ingå i den gemensamma Räddningsregion Bergslagen (RRB) har pågått för fullt 

under 2019 och kommer att fortsätta för att driftstart ska ske som planerat i början av maj 2020. 

RRB kommer att innebära en större uthållighet och slagkraft för insatser inom regionen men även 

en förbättrad förmåga att stötta andra räddningsorganisationer i landet. Förbundet hade i början 

av 2020 riksdagsbesök av försvarsutskottets ordförande Pål Jonsson (M), Lotta Olsson (M) med 

lokala partivänner för att diskutera kommande lagförslag kring gemensam systemledning för 

räddningstjänsten. Pål Jonsson (M) anser att Bergslagens Räddningstjänst är i framkant vad gäller 

samverkan, vilket han tycker bådar gott för kommande krav på gemensam systemledning där på 

sikt all så kallad blåljusverksamhet ska ingå. 

 

• BRT har förtydligat rollen för de åtta stationscheferna i förbundet och med start från 1 januari 

2020 arbetar stationscheferna i Karlskoga och Kristinehamn dagtid i större utsträckning, vilket 

underlättar måluppföljning och arbetsstyrning för skiftlagen på de två heltidsstationerna. Dessutom 

har personalpoolen för brandmän i Karlskoga och Kristinehamn utökats på prov under 2020 med 

en personal på vardera stationen i syfte att minska övertiden och få en större möjlighet att få 

verksamheten under icke larmtid att fungera bättre. 

 

• En brandinspektör med huvudansvar för externutbildningar har under hösten gått utbildning Tillsyn 

A. Utbildningen omfattade tre veckor i Revinge och cirka en heldag per vecka på hemmaplan vigd 

åt studier. Utbildningen och startsträcka kring övriga arbetsuppgifter har inneburit att avdelningen 

under perioden haft minskad kapacitet, vilket märks i antalet utförda utbildningar och utförda 

tillsyner. 

 

• Under hösten har inga kurser i Heta Arbeten bedrivits i Kristinehamn. Anledningen är att en av 

instruktörerna har gått ned i arbetstid i väntan på pensionsavgång och på grund av 

pensionsavgång kommer inte instruktören förnya sitt instruktörscertifikat som löper ut under 

oktober. Den andra instruktören i Kristinehamn har under hösten gått utbildning Räddningsledning B 

som innebär ett antal veckor på plats i Revinge vilket gjort att inga Heta Arbeten-kurser har 

hunnits med. Samma person har från årsskiftet anställts som brandinspektör/insatsledare på 

skyddsavdelningen och ersätter rakt av pensionsavgången.  

 

• Skyddsavdelningen har investerat i två nya brandbord vilket innebär att samma utrustning finns på 

de platser i förbundet där utbildningar bedrivs, Karlskoga, Kristinehamn och Filipstad. 
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• Uppgradering av trygghetstelefoner pågår ständigt så att både användare av trygghetslarm och 

larmcentralens egen personal ska kunna känna trygghet. Arbetet fortgår med att byta ut den 

analoga tekniken, prognosen är att samtliga analoga larm är utbytta till digitala vid utgången av 

2019. Utbytet av gamla analoga trygghetstelefoner blev färdigt under 2019.  Under 2019 

startades ett arbete med att se över om LC kan hjälpa LST med övervakning av ensamarbete, 

förmodad start 2020. 

 

• Förbundet har initierat en ny dialog med samrådsgruppen gällande budget 2021. Första träffen 

skedde i januari 2020 och dialogen kommer att fortsätta under våren.  

 

• Den pensionsprognos som KPA lämnade för 2019 påvisade en högre avsättning än vid prognosen 

den 31 december 2018. Anledningen till ökningen är dels att skulden för förmånsbestämd 

ålderspension har ökat men 4,7 mkr av ökning beror på att några poster inte låg registrerade 

med försäkring för den förmånsbestämda ålderspensionen, vilket nu är korrekt registrerat. 

 

Styrning och uppföljning av verksamheten  

Uppdrag 

Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) anger att varje kommun ska anta ett handlingsprogram för 

olycksförebyggande verksamhet samt ett handlingsprogram för räddningstjänst. Handlingsprogrammen 

skall med ett års förskjutning följa den politiska mandatperiodsordningen Detta dokument utgör 

Bergslagens Räddningstjänst handlingsprogram för den förebyggande och räddningstjänst verksamheten.  

Nationella mål enligt Lagen om skydd mot olyckor  

Bestämmelserna i lagen syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö 

ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.  

Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar 

tid och genomföras på ett effektivt sätt. 

Uppdrag enlig förbundsordningen 

Karlskoga, Kristinehamn, Degerfors, Hällefors, Storfors och Filipstads kommuner har uppdragit åt 

Bergslagens Räddningstjänst att ansvara för räddningstjänst samt delar av den olycksförebyggande 

verksamheten. Uppdraget regleras i förbundsordningen för Bergslagens Räddningstjänst. Uppdraget 

formuleras på följande sätt enligt 4 § i förbundsordningen:  

Bergslagens Räddningstjänst skall hålla en för medlemskommunerna gemensam räddningstjänst i enlighet med 

vad som enligt lag åvilar respektive medlem. Bergslagens Räddningstjänsts ansvar och uppdrag relaterat till 

aktuell lagstiftning regleras i bilaga till förbundsordningen. (Här innefattas bland annat verksamhet och 

planering inom områdena höjd beredskap och extraordinär händelse)  

Utöver dessa uppgifter kan Bergslagens Räddningstjänst mot särskild ersättning och/eller avtal åtaga sig 

andra till kärnverksamheten närliggande uppgifter under förutsättning att de ej strider mot den 

kommunala kompetensen. Uppdragen kan handla om olika typer av larmmottagning och larmförmedling 

gentemot medlemskommunerna, larmmottagning från övriga där Bergslagens Räddningstjänst utför 

operativ insats. Utförande av utryckning i samband med olycksfall då räddningsstyrkan är snabbare än 

larmad ambulans, så kallad IVPA (I Väntan På Ambulans). IVPA avtal är knutet till avtalad 

medlemskommun. Utbildningsuppdrag inom området brand/räddning och säkerhet. Utförande av 

restvärdesräddning i samband med räddningsinsats.  
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Vision 

Visionen redovisar inriktning och de yttre ramarna för räddningstjänstens verksamhet.  

Människor som bor eller vistas i våra kommuner skall känna sig trygga och säkra i förhållandet till risker 

och olyckor som de kan utsättas för samt känna förtroende för Bergslagens Räddningstjänst som 

organisation både operativt och i ett förebyggande skede. Olycksrisker identifieras och medvetandegörs 

för kommuninvånarna vilket minskar antalet olyckor på människor egendom och miljö. 

Politiskt antagna övergripande mål för Bergslagens Räddningstjänst: 

Mål Måluppföljning 

Bergslagens Räddningstjänst skall betraktas som en 
organisatorisk enhet, vilket innebär att alla anställda skall 
känna sig hemma på alla orter inom regionen.  
 

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

Bergslagens Räddningstjänst skall vara föredöme för 
andra verksamheter som kan organiseras som 
kommunalförbund. 
 

Ansvaret för detta ligger till stor del på direktionen men 
även på förbundsledningen. 
Förbundsordningen medför att en tydlig dialog avseende 
handlingsprogram och övergripande ekonomi som förs i 
den Samrådsgrupp som bildats mellan 
medlemskommunernas kommunstyrelseordförande och 
kommunchefer.  

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

Handlingsprogrammet beskriver detta på ett bra sätt. 
Uppföljning av anspännings- och insatstider sker via 
stickprov under året. 

Bergslagens Räddningstjänsts verksamhet skall stödjas av 
målformuleringar med ständiga kvalitetsförbättringar till 
en lägre kostnad. 

Inriktningsmål och prestationsmål finns formulerade för 
verksamheterna. Måluppföljning av dessa mål sker i 
samband med delårs- och årsbokslut. 

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

Det förebyggande arbetet har intensifierats genom 
ökade utbildningsinsatser som ger resultat på lång sikt. 
Skiftlagen på heltid utför verksamhetsbesök på skolor, 
förskolor, vårdboenden, samlingslokaler, enskilda 
företag. Verksamhetsbesöket ersätter ej tillsyn enligt LSO 
utan är en kontaktyta mot operativa enheterna i syfte att 
öka säkerheten.  

Måluppföljning 

Bergslagens Räddningstjänst har ett antal prestationsmål för verksamheterna. Prestationsmålen utgår från 

förbundets vision och inriktningsmålen i handlingsprogrammet.  

Måluppfyllelsen delas in i tre kategorier, målet uppnått, målet delvis uppnått samt målet ej uppnått. För 

bedömningen delvis uppnått måste målet vara till minst hälften uppfyllt. 

Räddningstjänstavdelning     

Inriktningsmål: 

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

Räddningstjänsten skall genomföra räddningsinsats inom godtagbar tid och på ett effektivt sätt i de fall där den 
enskildes egen förmåga ej räcker till. 
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Utrustning och fordon vårdas så att hög driftsäkerhet/tillförlitlighet kan upprätthållas. 

Prestationsmål: Måluppföljning  Resultat 2019 

Räddningsstyrkorna skall övas och orienteras 
inom respektive insatsområde så att en 
godtagbar insatstid kan upprätthållas och 
effektiv räddningsinsats genomföras. 

Övning och utbildning har skett enligt 
fastställd plan. 

Målet uppnått 

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

Utredningar har skett vid nio insatser. 
Utvärdering sker vid varje insats där 
behov finns. 

Målet uppnått 

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

Samverkan med övriga 
räddningstjänster sker i syfte att stärka 
förmågan att hantera större 
händelser.   

Målet uppnått 

   

   

Skyddsavdelning     

Inriktningsmål: 
 

 
Boende och verksamhetsutövare samt personer som vistas inom förbundsområdet skall genom effektiv tillsyn och 
information erhålla största möjliga trygghet gentemot brand och explosion (olyckor). 

Alla ägare eller nyttjanderättshavare inom förbundets geografiska yta ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. 

Medlemskommunernas anställda personal skall ges möjligheten att regelbundet få grundläggande 
brandskyddsutbildning. 

Prestationsmål: Måluppföljning Resultat 2019 

Erbjuda utbildningar inom brandskydd, ge 
information till allmänhet och medverka till 
ökad säkerhet i medlemskommunerna. 

De utbildningar som erbjudits är Heta 
Arbeten, Grundläggande brandkunskap, 
Systematiskt brandskyddsarbete samt 
Brandinformation för allmänheten. 

Målet uppnått, om än i 
mindre omfattning. 

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

Detta pågår kontinuerligt.  Målet uppnått i 
Karlskoga/Kristinehamn. 
Arbete pågår för att hitta 
lösningar också i övriga 
kommuner. 

Uppnå antal tillsyner utifrån antagen tillsynsplan 
för år 2019. 

På grund av vakanser, nyanställningar 
och utbildningar under året har bara 
135 av 150 planerade tillsyner utförts. 
Samtliga prioriterade tillsyner har dock 
utförts. 

Samtliga prioriterade 
tillsyner har utförts, men 
tillsynsmålet i stort har 
inte uppnåtts. 

   

   

Larmcentral     
Inriktningsmål: 

 

 
Larmcentralen (LC) skall vara det självklara valet för mottagning av trygghetslarm från våra medlemskommuner på 
grund av kvalité i form av servicenivå, goda relationer med nyckelpersoner i våra medlemskommuner samt ett 
kostnadseffektivt alternativt. 

LC bör fortsätta arbetet med att knyta till sig fler kommunala fastigheterna/verksamheter när det gäller automatiska 
brandlarm. 

LC bör ha möjlighet utifrån kommunernas önskemål, även bevaka kommunernas objekt och fastigheter via 
kamerabevakning. 

LC skall med hög kvalité och service utföra uppdrag av utalarmering, samband och dokumentation för 
räddningsavdelningens räkning. 

LC skall förmedla identifierade risker vidare till samtliga sex medlemskommuner. 
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Prestationsmål: Måluppföljning Resultat 2019 

LC skall kartlägga den möjliga marknaden av 
automatiska brandlarm samt övriga tekniska 
larm i fastigheter/verksamheter inom de 
medlemskommuner som ännu inte har avtal 
med LC. 

Pågår genom diskussioner med 
medlemskommunerna. LC har 
merparten av automatiska larm inom 
medlemskommunerna. 

Målet är delvis uppfyllt 

LC skall utifrån medlemskommunernas 
efterfrågan upphandla digitala larmmottagare 
samt nya digitala trygghetstelefoner. 

Pågår och fortgår utifrån brukarbehovet 
inom medlemskommunerna. 

Målet uppnått 

LC skall under 2019 fortsätta övergången till 
digitala trygghetslarm. 

Fortgår och snart är alla analoga borta, 
larmteknikerna har koll på områden. I 
slutet av 2019 kommer alla analoga 
larm vara utbytta till digitala larm. 

Målet uppnått 

 

Internkontroll 

Räddningstjänstförbundet har antagit ett dokument för hur den interna kontrollen av förbundets 

verksamhet skall ske. Av dokumentet framgår att direktionen efter riskbedömning årligen skall anta ett 

besluta om ett antal verksamhetsområden där intern kontroll skall utföras. Av beslutet skall framgå beslutat 

verksamhetsområde, kontrollmetod, begränsningar samt vem som skall utföra den interna kontrollen. 

Direktionen skall inför valet av punkter för varje års internkontroll göra en bedömning av risker inom 

förbundets verksamheter som kan vara föremål för internkontroll. Förbundsledningen har tagit fram en 

sammanställning av tänkbara punkter för internkontroll med värdering av sannolikhet och påverkan för 

respektive punkt. Då lagkrav och verksamheten förändras utifrån hur samhället förändras göras det en 

översyn om nya punkter bör läggas till eller inaktuella punkter måste tas bort. 

Direktionen har fastställt att internkontroll 2019 omfattar följande kontroller inom skyddsavdelningen:  

- Brister i uppfyllande av tillsynsplan 

- Brister i uppfyllande av frister 

Angående den första internkontrollpunkten, brister i uppfyllande av tillsynsplanen, har samtliga 

prioriterade objekt (58 stycken) tillsynats, eller avskrivits på grund av att verksamhet inte längre bedrivs. 

Totalt har 135 tillsyner utförts av de 150 som var inriktningsmålet för 2019. Då Skyddsavdelningen 

nyanställt efter pensionsavgång och större delen av 2019 för den nyanställde åtgått till utbildning och 

introduktion, får 135 tillsyner totalt under året anses godkänt och således anses tillsynsplanen uppfylld. 

De cirka 970 objekt som i dagsläget finns i sammanställningen som ligger till grund för 

tillsynsverksamheten är uppdelade på 1, 2, 3, 4 och 6 års frist. Sammanställningen uppdateras 

fortlöpande, nya objekt tillkommer och då BRT får kännedom om verksamheter som upphör avskrivs de. 

Utan förändring av frister eller ett markant minskat antal objekt skulle det krävas att ungefär 300 tillsyner 

utförs årligen, och det är dubbelt så många som nuvarande organisation rimligen kan utföra – givet att 

avdelningens övriga uppgifter också ska utföras. I varje års tillsynsplan prioriteras alla 1-årsfrister och de 

som i övrigt anses behöva prioriteras av alla objekt men kontentan är att tillsynsfristerna inte kan, och 

aldrig kommer att kunna, uppfyllas för alla objekt.      

Väsentliga personalförhållanden  

Personalutvecklingen inom Bergslagens Räddningstjänst ska tillgodose verksamhetens behov av kompetenta 

medarbetare för att kunna möta nuvarande och framtida behov.  

Det finns heltidsanställd personal på stationerna i Kristinehamn, Karlskoga och Filipstad.  

Räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) tjänstgör i Filipstad, Hällefors, Degerfors, Storfors, Lesjöfors och 

Åtorp. Kravet för RiB-personal är bland annat att de bor och arbetar i närheten av brandstationen. 
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Förbundet köper även in tjänster av medlemskommunerna som avser exempelvis löne- och 

pensionshantering.   

Antalet anställda 

Antalet tillsvidareanställda inom Bergslagens Räddningstjänst uppgick den 31 december 2019 till 196 

personer, 84 heltidsanställda och 112 Räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB).  

Under 2019 har tre heltidsbrandmän, en larmoperatör och fem deltidsbrandmän slutat på egen begäran 
och två heltidsbrandmän samt en brandinspektör har valt att gå i pension. 
Under de närmsta fem åren har ytterligare 15 medarbetare möjlighet att sluta sina anställningar genom 
pensionsavgång.  
 
För att klara årets sommarsemester för heltidsbrandmän behövdes förbundet rekrytera 13 
semestervikarier. 
 
På våra deltidstationer har det under en lång tid varit svårt att rekrytera nya deltidsbrandmän och det 

pågår ständigt försök att hitta nya.  

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron under 2019 har varit lägre än föregående år. Dock har sjukfrånvaron för personer som är 

29 år och yngre ökat, orsaken till det är att det under året har förekommit flera längre sjukskrivningar. 

Sjukfrånvaron för kvinnor i förbundet har halverats.  

Tillbud- och olycksrapportering 

Under 2019 har det inkommit 22 rapporterade arbetsskador/tillbud varav 14 avser någon form av 

personskada medan resten avser brister i utrustning/material eller yttre faktorer. Det är halk- och 

belastningsskador samt skador vid fysisk träning som är mest förekommande. Skadorna följs upp 

systematiskt i samverkansgruppen där även förebyggande åtgärder diskuteras och beslutas för att minska 

skaderisken framöver. Säkerhetsföreskrifter finns genom arbetsmiljöverkets föreskrifter om rök- och 

kemdykning samt i interna reglementen. 

Företagshälsovård 

All utryckningspersonal inom förbundet har hälsoundersökning varje år och dagtidspersonal har 

hälsoundersökning vart 3:e år.  Hälsoundersökningarna sköts via företagshälsovården, för närvarande har 

förbundet avtal med VarnumHälsan.  

De tjänster som ingår i avtalet är: 

• Årliga hälsoundersökningar för utryckningspersonal för att uppfylla kraven i AFS 2019:3 och AFS 

2007:7 gällande rök- och kemdykning. 

• Årliga hälsoundersökningar på räddningschef i beredskap, insatsledare, styrkeledare och de 

brandmän som ingår i utryckningsstyrka som är inte dimensionerad för rökdykning. 

• Hälsoundersökning vid nyanställningar 

• Arbetsprov med EKG 

• Trafikmedicinsk undersökning för körkortsansökan 

• Insatser vid eventuellt krisstöd/stödsamtal eller individuell rådgivning 

• Telefonservice för medarbetare och chefer 

 
Vidare finns möjligheter för en mängd olika tilläggstjänster såsom rehabilitering, arbete med miljöfaktorer, 

stöd vid alkohol eller drogrelaterade frågor. 
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Arbetsprov med EKG görs i olika intervaller beroende på ålder från årligen till vart 5:e år. 

 

Samverkansgruppen och skyddsombud  

För att skapa en god arbetsmiljö krävs ett nära och kontinuerligt samarbete mellan verksamheten och de 

anställda. Tillsammans med fackliga representanter och skyddsombud har förbundet regelbundna 

samverkansmöten. Skyddsombuden samverkar i egna träffar en gång per år där samtliga skyddsombud, 

huvudskyddsombudet samt förbundschef och personalansvarig deltar. Huvudskyddsombud, förbundschef 

och personalansvarig deltar sedan i den gemensamma samverkansgruppen för Bergslagens 

Räddningstjänst. 

Jämställdhet 

Antalet kvinnor som arbetar inom förbundet är 23 och av dessa är det tio som är i utryckningstjänst. Vid 

nyrekrytering läggs det stor vikt på att försöka rekrytera in fler kvinnor. 

Kompetensutveckling 

Utveckling på olika sätt är viktigt för att höja kompetensen. Kompetensutveckling sker bland annat genom 
att medarbetare utbildas via räddningsverkets skolor. Två brandmän har under våren genomgått 
utbildningen Räddningsledare A och en styrkeldare har genomgått utbildningen Räddningsledare B. 

För att bibehålla och öka kompetensen för personalen som utövar räddningstjänst genomförs regelbundna 

utbildningar och övningar. Inriktningen på övningarna styrs av aktuell riskbild och behov av att underhålla 

befintlig kompetens. 

För skiftgående personal genomförs övningsverksamhet under schemalagt arbetspass. Inriktningen på 

övningarna svarar mot uppställda mål för räddningsstyrkan samt samverkan mellan räddningsstyrkor. 

Ledningspersonal övas i förmåga att leda stora och långvariga räddningsinsatser. Särskilt intresse ägnas 

åt samverkan med andra myndigheter och organisationer.  

Deltidsanställd personal övas utefter lokal riskbild. Inriktningen på övningarna svarar mot uppställda mål 

för räddningsstyrkan samt samverkan mellan räddningsstyrkor. 

Framtid 

Då förbundet inom en femårsperiod har 15 personer, varav tolv befäl, som har möjlighet att gå i pension 

kommer rekryteringen av nya befäl att bli en utmaning. Under 2019 har fyra brandmän genomgått 

räddningsledning A och två styrkeledare har genomgått räddningsledning B.  

 

På våra deltidstationer har det under en lång tid varit svårt att rekrytera nya deltidsbrandmän och det 

pågår ständigt försök att hitta nya. Samverkan med våra medlemskommuner, för att locka fler 

kommunanställda att söka till deltidsbrandman, har påbörjats. 

 

Planering inför framtida semesterperioder, för brandmän, blir allt mer problematisk då det är svårt att 

erbjuda fyra veckors semester under sommarperioden, detta då det även är många andra ledigheter 

såsom föräldraledighet som ska läggas ut.  

För att inte tappa allt för mycket i kvalitet finns ett tak på hur många ordinarie brandmän som kan ha 

semester samtidigt detta gör det svårt för personalen att få ut lagstadgad semester.  

Organisationen kan behöva förstärkas med ytterligare poolbrandmän, inte minst ur ett 

arbetsmiljöperspektiv för att säkerställa den ordinarie skiftgående brandmäns frånvaro vid semester, 

föräldraledighet, sjukdom med mera. 
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Nyckeltal personal 

Anställda 2018 2019 

Total personal  194 196 

 varav:     

 Heltidsanställda 85 84 

 Räddningspersonal i 
beredskap 

109 112 

 Kvinnor 25 23 

 Män 169 173 

 Kvinnor % 12,9              11,7 

 Män % 87,1 88,2 

Förtroendevalda - 
Direktion/Revision 

22 22 

      

Personalomsättning % 2018 2019 

Heltid  1,2 3,6 

Räddningspersonal i beredskap  6,4 2,6 

   

 Pension 2018 2019 

Pensionsavgångar 1  3 

Möjliga pensionsavgångar 
inom 5 år (heltid) 

18  15 

 varav i utryckningsstyrka 
(heltid) 

17 15 

      

Sjukfrånvaro % 2018  2019 

Total sjukfrånvaro  4,37 3,26 

Långtidsjukfrånvaro (minst 60 
dagar) av total sjukfrånvaro 

54,28 42,94 

Sjukfrånvaro 29 år och yngre 2,77 3,71 

Sjukfrånvaro 30–49 år 2,14 2,29 

Sjukfrånvaro 50 år och äldre 7,38 4,37 

Sjukfrånvaro kvinnor 14,11 7,4 

Sjukfrånvaro män 2,63 2,5 

   

Personalkostnader, tkr  
(inkl. arbetsgivaravgift 31,42 %, exkl. 
pensionskostnader) 

2018  2019 

Direktion 162 293 

Stab 3 608 2 606 

Räddningstjänst 52 120 53 041 

Skyddsavdelning 4 025 3 540 

Larmcentral 7 524 7 394 

Totalt 67 439 66 874 
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Förväntad utveckling 

Kompetensförsörjningen, främst bland befäl, kommer att bli en stor utmaning då det kommer att vara stora 

pensionsavgångar inom den närmsta femårsperioden. 

Planering inför framtida semesterperioder för brandmän kommer att bli allt mer problematisk då det är 

svårt att erbjuda fyra veckors semester under sommarperioden samtidig som andra ledigheter såsom 

föräldraledighet ska läggas ut. 

Rekryteringsunderlaget för semestervikarier som är brandmän är inte så stort då det är hård konkurrens 

om sommarvikarier mellan landets räddningstjänster.  

Organisationen kan behöva förstärkas med ytterligare poolbrandmän, inte minst ur ett 

arbetsmiljöperspektiv för att säkerställa den ordinarie skiftgående brandmäns frånvaro vid semester, 

föräldraledighet, sjukdom med mera. 

Räddningsavdelningen behöver fortsatt göra årliga fordonsinvesteringar på tunga fordon i 

storleksordningen 3,5 – 7 mkr för att upprätthålla en fungerande vagnpark för verksamhetens ändamål. 

Variationerna på beloppet beror på den typ av fordon som behöver bytas ut, lägst kostnad för 

resursfordon tankbil och högst kostnad för resursfordon hävare/maskinstege. 

Räddningstjänsten blir alltmer teknikberoende och därmed krävs allt fler informationsbärare som datorer, 

tablets, mobiltelefoner men även nya programvaror och abonnemang till dessa informationsbärare. Detta 

kommer att ge ökade kostnader för att tillgodose behovet, utvärdering av behovet innan anskaffning är 

därför viktig. 

För att personalen ska stå väl rustad för att hantera en mängd olika typer av olyckor behövs utbildning 

och övning. Det kan förväntas ett ökat behov av utveckling av BRT:s övningsanläggningar men även att 

resurser avsätts för att kompetensutveckla personalen. 

Ett avtal, genom Karlstadsregionens Räddningstjänst, väntas slutas med Region Värmland vilket kommer att 

innebära att BRT tillhandahåller ett antal brandskyddsutbildningar för regionen. 

Då tjänstens innehåll för en av två nyrekryteringar under 2019 delvis har inriktningen externutbildning, 

kommer som utgångsläge inte längre frivilliga brandmän användas för externutbildning. Ambitionen är att 

klara externutbildningar med skyddsavdelningens ordinarie personal, och endast i undantagsfall kommer 

frivilliga instruktörer tillfrågas. Skäl för detta är att det inte är hållbart över tid att basera extern 

utbildningsverksamhet på att frivilliga ställer upp som instruktörer. Dessutom kommer övertidsuttaget i 

förbundet att minska.  

Sammantaget är avdelningens numerär återställd till tidigare nivå, och därmed bör målen enligt 

tillsynsplanen kunna uppnås för 2020. Förutsatt att efterfrågan på brandskyddsutbildningar är konstant, 

bör antalet genomförda utbildningar åter uppnå tidigare års nivåer. 

Efter de stora påfrestningarna för landets räddningstjänster 2018 så finns ett förslag till en lagändring 
som i korthet innebär att alla kommuners räddningstjänst måste ingå i eller ha tillgång till en robust och 
uthållig ledningscentral. BRT håller tillsammans med räddningstjänster i Värmland, Närke och Dalarna på 
att ta fram ett förslag till en sammanslagen räddningsregion under namnet Räddningsregion Bergslagen 
(RRB). För närvarande är tidsplanen att det ska kunna starta upp under 2020 men då måste förslaget från 
räddningstjänsternas tjänstemän antas av respektive beslutande politiker. 

Om denna samverkan kommer att påverka skyddsavdelningens personal eller verksamhet är för tidigt att 

sia om. 

Förändringar i samband med Räddningsregion Bergslagen (RRB) kan komma att påverka 

arbetsuppgifterna för larmcentralen, exempelvis övriga räddningstjänsters önskemål angående hjälp med 

automatiska brandlarm och tekniska larm. Övriga tjänster ses också som nya uppdrag utanför RRB.  
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Under 2020 kommer personalgruppen utökas med 50 % för att kunna erbjuda två 75 % tjänster då 

larmcentralen har fått in nya uppdrag.  

Förändrade ekonomiska förutsättningar med anledning av bland annat RRB har medfört att förbundet har 

initierat en ny dialog med samrådsgruppen kring budgeten för 2021 och framåt.  

 

Ekonomisk redovisning 

Årets resultat 

Årets resultat blev ett underskott på -43 tkr (212 tkr) vilket är 43 tkr sämre än budgeterat. Den största 

orsaken till underskottet är främst antalet färre larm som resulterat i lägre intäkter, men även de 

underskott som finns på kostnadssidan.  

Verksamhetens intäkter 

Främsta anledningen till att förbundets totala intäkter jämfört med budget avviker med +5,4 tkr förklaras 

genom det extra pensionsbidraget från medlemskommunerna på 5,1 mkr, försäljning av 

anläggningstillgångar, restvärdesräddning samt utbildningsersättning från MSB. 

Den intäktsbudget som är lagd för de så kallade onödiga larmen visade sig under hösten vara mycket 

högre än verkliga förhållanden. Det tillsammans med färre antal larm innebär en minskad intäkt med 

drygt 250 tkr. Även på skyddsavdelningen har intäkterna varit cirka 400 tkr lägre än budgeterat på 

grund av nyrekrytering och pensionsavgång.  

Verksamhetens kostnader 

Personalkostnader uppgick till 66,9 mkr (67,4 mkr) exklusive pensionskostnader, vilket blev 1,7 mkr lägre 

än budgeterat. Inom staben har en vakant tjänst inte tillsatts och antalet larm har under året varit cirka 

200 färre vilket förklarar de lägre personalkostnaderna.  

Förbundet har under året köpt administrativa tjänster från medlemskommunerna för lönehantering, 

pensionshantering och ekonomi som blev 862 tkr dyrare än budget. Även kostnader för företagshälsovård 

och IT-konsult överskred budgeten med 154 tkr respektive 249 tkr. 

Förbudets försäkringskostnader överskred budget med 110 tkr. 

På grund av att investeringarna inte har genomförts i den takt som planerat är avskrivningskostnaderna 

383 tkr lägre än budgeterat. 

Inom räddningstjänsten var det främst kostnader för utbildningsverksamheten, fordon och verkstäder samt 

kommunikationskostnader som överskred budgeten med totalt 731 tkr.  

Semesterlöneskuld och skuld för upplupna löner har minskat med cirka 380 tkr jämfört med föregående år, 

men kostnaden totalt sett har ökat med 88,9 tkr då förbundet har bokat upp skuld för hela 

arbetsgivaravgiften. Tidigare har enbart den lagstadgade delen (31,42 %) bokats upp och för att inte ha 

en dold skuld gentemot våra medlemskommuner har även kostnaden för avtalsförsäkringar och 

kollektivavtalad pensions (7,73 %) bokats upp. 

Finansiella intäkter och kostnader 

Förbundet har inga finansiella intäkter. Det finns ett uppdrag från direktionen att under 2020 ta fram en 

finanspolicy i förbundet som möjliggör placering av kapital. 

Från 2019 bokas den finansiella kostnaden som avser värdesäkring av pensionsskulden upp som en 

finansiell kostnad, tidigare år har denna kostnad bokats tillsammans med pensionsskuldsökningen. Den 

finansiella kostnaden för pensioner uppgår 2019 till cirka 1,3 mkr (exklusive löneskatt). 
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De övriga finansiella kostnaderna som redovisas avser dröjsmålsränta till leverantörer. 

Pensionskostnader 

I posten verksamhetskostnader ingår årets pensionskostnader. Den finansiella kostnaden som avser 

värdesäkring av pensionsskulden redovisas från 2019 som en finansiell kostnad. Redovisningen av 

pensionskostnaderna baseras på pensionsbolaget KPA:s prognos per den 31 december 2019. 

Totalt sett blev pensionskostnaderna 4,8 mkr (-9,2 mkr) högre än den prognos som KPA beräknat i 

december 2018. Ökningen beror på att skulden för den förmånsbestämda ålderspensionen har ökat. Vid 

beräkningen i december 2018 var några poster endast registrerade med försäkring av efterlevande 

pension och inte den förmånsbestämda ålderspensionen vilka nu ligger rätt registrerade. 

I tabellen nedan presenteras framtida pensionskostnader (inklusive löneskatt) utifrån KPA:s prognos den 31 

december 2019. 

Pensionskostnader, tkr 2019-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2024-12-31 

Avgiftsbestämd ÅP KAP-KL 2 511 2 591 2 619 2 676 2 744 2 794 

Avgiftsbestämd ÅP AKAP-KL 716 802 844 902 943 1 004 

Skuldförändring exkl. särskilda beslut 6 535 2 133 403 -1 361 279 2 179 

Skuldförändring särskilda beslut 0 0 0 0 0 0 

Finansiell kostnad 1 566 1 537 1 737 1 769 1 895 2 202 

Utbetalningar ansvarsförbindelse 3 694 3 503 3 189 3 104 3 013 2 901 

Utbetalningar exkl. särskilda beslut 2 603 3 133 4 395 5 651 5 916 5 388 

Utbetalningar särskilda beslut 0 0 0 0 0 0 

Totalt 17 625 13 699 13 187 12 741 14 790 16 468 

 

I balansräkningen vid bokslut 2019 finns en upparbetad pensionsskuld på 55,8 mkr (47,7 mkr) och 

motsvarande fordran finns uppbokad mot medlemskommunerna för att på sikt finansiera kommande 

pensionsutbetalningar.  

Förbundets upparbetade pensionsskuld i ansvarsförbindelsen (pensionsavsättning intjänad till och med 

1997-12-31) uppgår till 41,7 mkr (47,3 mkr) vid utgången av 2019. Denna pensionsskuld kommer att 

sjunka med 10,5 mkr enligt KPA:s prognos fram till och med 2024. 

Beräkningstidpunkt 2019-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2024-12-31 

Ansvarsförbindelse 41 739 39 461 37 339 35 249 33 284 31 439 

Avsatt till pensioner exkl. särskilda 

beslut 

55 818 59 488 61 628 62 036 64 209 68 590 

 

Balanskravsresultat 

Årets resultat är -43 tkr och från det ska realisationsvinster på 169 tkr räknas bort vilket innebär att 

förbundets balanskravsresultat 2019 är -212 tkr.  
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Förbundet kommer inte att återställa det underskott som presenterar i balanskravsutredningen på grund av 

att budgeten för 2019 inte har speglat verkligheten då det bland annat gäller antalet larm som 

intäkterna baseras på. Förbundet har sedan länge en god ekonomi med förhållandevis hög soliditet på 30 

% (31 %) och en kassalikviditet på 122 % (120 %). I tidigare diskussioner med medlemskommunerna så 

anses det inte vara nödvändigt för förbundet att öka soliditeten till mer är de 30 % som förbundet 

uppvisar. 

(tkr) 2019-12-31 2018-12-31 

Årets resultat enligt resultaträkningen -43 212 

Reducering av samtliga realisationsvinster -169 -581 

Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet     

Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet     

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper     

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper     

Årets resultat efter balanskravsjusteringar  -212 -369 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv     

Användning av medel från resultatutjämningsreserv     

Balanskravsresultat -212 -369 

 

Driftredovisning 

(tkr) 2019-12-31 2018-12-31 Budget 2019 Avvikelse 2019 

Stab -4 503 -2 657 -4 128 -375 

Revision -253 -198 -240 -13 

Pensionskostnader -18 465 -4 962 -13 322 -5 143 

Räddningstjänst -69 660 -69 217 -69 578 -82 

Skyddsavdelningen -2 581 -2 949 -2 971 391 

Larmcentralen 36 72 0 36 

Summa nettokostnader -95 425 -79 911 -90 239 -5 186 

Medlemsbidrag 95 382 80 123 90 239 5 143 

Verksamhetens resultat -43 212 0 -43 
 

Investeringsredovisning 

Investeringsbudgeten för 2019 uppgår till totalt 10,5 mkr, varav 6 mkr är överfört från 2018. Totalt har 

3,5 mkr förbrukats (33 %) vid utgången av 2019. Anledningen är att de tunga fordon som har 

upphandlats, en tankbil till Filipstad och en släckbil till Storfors, har en leveranstid på 12–18 månader och 

kommer att levereras under 2020 samt 2021. 

Genomförda investeringar under året är bland annat två nya befälsbilar, nya automatiska skjutdörrar för 

rökskydd i Kristinehamn, arbetsmiljöåtgärder i personalutrymme för bland annat klädförvaring i Storfors 

station, gasolbord (utbildningsbord för handbrandsläckning), Rakel-utrustning, teknikutrustning och löpband. 

Förbundet kommer att föra över 7 mkr till investeringsbudgeten 2020. 
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I tabellen nedan redovisas förbundets materiella investeringar för 2019. 

Investeringsprojekt Budget 2019  Utfall 2019 Avvikelse 2019 

        

Stab       

IT-investeringar 250 50 200 

Inventarier övrigt 400 479 -79 

Summa Stab 650 528,8 121,2 

        

Räddningstjänst       

Utryckningsfordon inklusive utrustning 6 069 9 6 060 

Beredskapsfordon inklusive utrustning 1 415 1 143 272 

Rakel/kommunikation 350 652 -302 

Rökskydd 75 75 0 

Arbetsmiljöåtgärder 430 60 370 

Utryckningsmaterial/Teknikutrustning 436 431 5 

Övrigt räddningstjänstmaterial 370 509 -139 

Summa Räddningstjänst 9 145 2 879 6 266 

        

Skyddsavdelningen       

Skyddsavdelningen 150 50 100 

Summa Skyddsavdelningen 150 50 100 

        

Larmcentralen       

Larmcentralen 600 56 544 

Summa Larmcentralen 600 56 544 

        

Totalsumma investeringar 2019 10 545 3 514 7 031 

 

Mål kopplat till god ekonomisk hushållning  

För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det enligt lagstiftaren finnas ett klart 

samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv 

och ändamålsenlig verksamhet.  

God ekonomisk hushållning tolkas i kommunalförbundet Bergslagens Räddningstjänst som att våra resurser 

ska användas där de gör mest nytta och att vi har en ekonomisk medvetenhet och en helhetssyn på alla 

våra resurser i förbundet. Det betyder att vår ekonomi ska vara långsiktigt hållbar och att våra personella 

och tekniska resurser ska användas på ett över tid hållbart sätt.  

Ur ett finansiellt perspektiv betyder god ekonomisk hushållning att vi har en framtida handlingsberedskap 

för eventuella oförutsedda utgifter, att vi kan genomföra planerade investeringar med egna medel och att 

vi har en betalningsberedskap så vi kan betala våra utgifter i rätt tid. 
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Resultatmål 

• Årets resultat ska vara positivt, utöver större och mer omfattande insatser än vad budget anger. 

Målet är inte uppfyllt då förbundet presenterar ett mindre underskott (-43 tkr) för 2019. 

Avskrivningsmål 

• Årets avskrivning bör inte överskrida budgeterad avskrivning 

Målet är uppfyllt då avskrivningskostnaderna uppgår till 91 % av budgeterade avskrivningar.  

Investeringsmål 

• Årets investering ska finansieras med egna medel                            

Målet är uppfyllt då samtliga investeringar har finansierats med egna medel. 

Likviditetsmål 

• Banklikviditeten vid bokslut bör inte underskrida 3 Milj 

Målet är uppfyllt då banklikviditeten uppgår till 14,7 mkr. Till detta ska även den kortfristiga fordran som 

finns på medlemskommunerna som vid utgången av 2019 uppgår till 7,5 mkr. 

 

Resultaträkning 

(tkr) Not 2019-12-31 2018-12-31 Budget 2019 Avvikelse 2019 

       

Verksamhetens intäkter 1 18 306 28 208 18 644 338 

Verksamhetens kostnader 2 -108 804 -104 473 -104 801 4 002 

Av- och nedskrivningar 3, 7 -3 801 -3 726 -4 077 -275 

Verksamhetens nettokostnader  -94 299 -79 991 -90 234 4 065 

       

Medlemsbidrag 4 95 382 80 124 90 239 -5 143 

Statsbidrag 5 135 79 0 -135 

Verksamhetens resultat  1 219 212 5 -1 214 

       

Finansiella intäkter 6 0 0 0 0 

Finansiella kostnader 7 -1 0 -5 -4 
Finansiell kostnad för pensionsskuld 
(exkl. löneskatt) 7 -1 261 0 0 1 261 

            

Årets resultat   -43 212 0 43 
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Balansräkning 

(tkr) Not 2019-12-31 2018-12-31 

     

TILLGÅNGAR     

     
Anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar    

Maskiner och inventarier 8 31 272 31 607 

Summa anläggningstillgångar  31 272 31 607 

     

Fordringar     
Långfristig fordran medlemskommuner 9 55 818 47 716 

Kortfristiga fordringar  10 32 178 30 672 

Summa fordringar  87 996 78 388 

    

Kassa och bank 11 14 654 17 858 

    

     

SUMMA TILLGÅNGAR  133 922 127 853 

     

     
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     

     

Eget kapital 12 -39 609 -39 652 

Därav årets resultat  43 -212 

     
Avsättningar 13    
Avsättningar för pensioner  -55 818 -47 716 

     
Kortfristiga skulder     
Kortfristiga skulder 14 -38 496 -40 485 

     

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -133 922 -127 853 

     
Ansvarsförbindelser     
Pensionsförpliktelser inklusive löneskatt  41 739 47 275 

Beräkning från KPA 2019-12-31     
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Kassaflödesanalys 

(tkr) Not 2019-12-31 2018-12-31 

     
Den löpande verksamheten     
Resultat efter finansiella poster  -43 212 

Justering för gjorda av- och nedskrivningar 3,8 3 801 3 726 

Justering för rörelsekapitalets förändring 15 7 841 -4 915 

Medel från verksamheten före förändringar av rörelsekapital  11 599 -977 

     
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 9, 10 -9 608 7 085 

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 14 -1 990 -2 363 

Medel från den löpande verksamheten  1 3 745 

     
Investeringsverksamheten 8    
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -3 514 -5 237 

Avyttring av materiella anläggningstillgångar  307 581 

Medel från investeringsverksamheten  -3 207 -4 656 

     
Finansieringsverksamhet     
Ökning(-)/Minskning(+) av långfristig fordran 9 0 4 334 

Medel från finansieringsverksamhet  0 4 334 

     
Årets kassaflöde  -3 205 3 423 

Likvida medel vid årets början 11 17 858 14 434 

Likvida medel vid årets slut  14 654 17 858 
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Noter 

Not 1 - Intäkter (tkr) 2019-12-31 2018-12-31 

Myndighetsutövning 368 393 

Trygghetslarm 10 663 10 366 

Tekniska larm (årsavgifter) 2 551 2 461 

Hyror 764 709 

Avtal 1 243 1 249 

Automatlarm (onödiga larm och hisslarm) 1 695 1 823 

Utbildning 667 836 

Realisationsvinst försäljning maskiner och inventarier 307 581 

Övriga intäkter 49 9 791 

Summa intäkter 18 306 28 208 

    

Not 2 - Kostnader (tkr) 2019-12-31 2018-12-31 

Personalkostnader -66 874 -67 439 

Pensionskostnader -16 721 -5 425 

Revision -175 -157 

 - varav granskning för delårsrapport och årsredovisning -50 -35 

Lokalhyror -7 890 -7 751 

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial -2 159 -4 367 

Reparation och underhåll -1 355 -1 668 

Kostnader för transportmedel -1 194 -1 309 

Försäkringar -519 -683 

Övriga verksamhetskostnader -11 918 -15 675 

Summa verksamhetens kostnader -108 804 -104 473 

    

Not 3 - Av- och nedskrivningar (tkr) 2019-12-31 2018-12-31 

Planmässiga avskrivningar -3 663 -3 726 

Utrangeringar -138  
Summa av- och nedskrivningar -3 801 -3 726 

    

Not 4 - Kommunala medlemsbidrag (tkr) 2019-12-31 2018-12-31 

Kristinehamn 27 107 22 731 

Karlskoga 33 456 28 140 

Filipstad 11 816 10 096 

Hällefors 7 822 6 578 

Degerfors 10 639 8 854 

Storfors 4 541 3 726 

Summa kommunala medlemsbidrag 95 382 80 125 

    

Not 5 - Statsbidrag (tkr) 2019-12-31 2018-12-31 

MSB 135 79 

Summa statsbidrag 135 79 
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Not 6 - Finansiella intäkter (tkr) 2019-12-31 2018-12-31 

Ränteintäkter 0 0 

Summa finansiella intäkter 0 0 

    

Not 7 - Finansiella kostnader (tkr) 2019-12-31 2018-12-31 

Dröjsmålsränta på leverantörsfakturor 1  
Räntekostnad på pensionsskuld, exkl. löneskatt 1 261  
Summa finansiella kostnader 1 262 0 

    

Not 8 - Materiella anläggningstillgångar (tkr) 2019-12-31 2018-12-31 

Ingående värde 95 647 92 348 

Årets investeringar 3 497 5 237 

Årets pågående investeringar 18  
Årets försäljningar/utrangeringar -27 368 -1 938 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 71 793 95 647 

    
Ingående av- och nedskrivningar -64 040 -62 252 

Årets avskrivningar -3 664 -3 726 

Årets försäljningar/utrangeringar 27 183 1 938 

Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar -40 521 -64 040 

    
Planenligt restvärde 31 272 31 607 

    
Bokförda värden per typ av materiella anläggningstillgångar    
Maskiner 1 431  
Inventarier 1 820  
Bilar och andra transportmedel 24 471  
Byggnadsinventarier i annans fastighet 1 955  
Övriga maskiner och inventarier 1 569  
Pågående investeringar 26  
Planenligt restvärde 31 272  

    

Not 9 - Långfristig fordran (tkr) 2019-12-31 2018-12-31 

Avser fordran hos medlemskommunerna för upparbetad 
pensionsskuld från och med 1998 som hanteras via upprättade 
reverser. 55 818 47 716 

 - varav Kristinehamn 15 376 13 090 

 - varav Karlskoga 18 886 16 047 

 - varav Filipstad 7 320 6 311 

 - varav Hällefors 5 035 4 368 

 - varav Degerfors 6 270 5 363 

 - varav Storfors 2 931 2 536 
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Not 10 - Kortfristiga fordringar (tkr) 2019-12-31 2018-12-31 

Kundfordringar 19 783 17 786 

Övriga kortfristiga fordringar 1 363 2 260 

Kortfristig fordran medlemskommuner, pensionsskuld 7 542 7 231 

Interimsfordringar 3 490 3 395 

Summa kortfristiga fordringar 32 178 30 672 

    

Not 11 - Kassa och bank (tkr) 2019-12-31 2018-12-31 

Nordea 14 654 17 858 

    

Not 12 - Eget kapital (tkr) 2019-12-31 2018-12-31 

Ingående eget kapital -39 651 -39 439 

Återställande av eget kapital 0 0 

Årets resultat 43 -212 

Summa eget kapital -39 608 -39 651 

    

Not 13 - Avsättningar (tkr) 2019-12-31 2018-12-31 

Pensionsavsättningar -44 920 -38 401 

Löneskatt på pensionsavsättningar -10 898 -9 315 

Summa avsättningar -55 818 -47 716 

    

Not 14 - Kortfristiga skulder (tkr) 2019-12-31 2018-12-31 

Leverantörsskulder -1 390 -4 515 

Personalens källskatt -1 232 -1 222 

Upplupen löneskuld inkl. arbetsgivaravgift -4 438 -2 708 

Semesterlöneskuld inkl. arbetsgivaravgift -4 017 -5 639 

Upplupen arbetsgivaravgift, december -1 255 -1 220 

Löneskatteskuld -590 -532 

Avgiftsbestämd ålderspension -2 309 -2 189 

Övriga interimsskulder -23 265 -22 460 

Summa kortfristiga skulder -38 495 -40 485 

    

Not 15 - Justering för rörelsekapitalets förändring (tkr) 2019-12-31 2018-12-31 

Förändring avsatta pensioner inkl. löneskatt 8 102 -4 334 

Resultat vid försäljning av materiella anläggningstillgångar -307 -581 

Differens vid inläsning av anläggningsregister 46 0 

Summa justering för rörelsekapitalets förändring 7 841 -4 915 
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Översikt över verksamhetens utveckling  

Fem år i sammandrag 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Årets resultat (tkr) -43 212 595 2 178 -1 629 -992 

Omsättning (tkr) 18 306 28 208 17 629 18 299 16 773 15 195 

Verksamhetskostnad (tkr) 112 605 108 199 100 385 98 783 97 505 91 832 

Självfinansierad verksamhetskostnad (%) 16,26 26,07 17,56 18,52 17,20 16,55 

Nettokostnad (tkr) 94 299 79 991 82 756 80 484 80 731 76 637 

Medlemsbidrag (tkr) 95 382 80 124 83 275 82 545 80 972 77 912 

Avskrivning (tkr) 3 801 3 726 3 543 3 877 3 576 3 429 

Finansnetto (tkr) -1 262 0 -8 -8 -4 60 

Investeringar (tkr) 3 514 5 237 4 853 7 739 2 447 6 649 

Avsatt till pensioner (tkr) 55 818 47 716 52 050 52 094 50 814 48 133 

Ansvarsförbindelse pension (tkr) 41 739 47 275 52 469 55 635 63 184 63 184 

Balansomslutning (tkr) 133 922 127 853 134 338 150 073 104 614 158 973 

Eget kapital (tkr) 39 609 39 652 39 439 38 844 36 666 38 295 

Soliditet (%) 30 31 29 26 35 24 

Kassalikviditet (%) 122 120 122 117 169 117 

Likviditet (tkr) 14 654 17 858 14 434 15 178 8 912 25 321 

Antal anställda (ej semestervikarier) 196 179 179 179 178 178 
 - varav räddningstjänstpersonal i 
beredskap 112      

Sjukfrånvaro (%) 3,26 4,37 6,63 4,66 5,22 3,79 

Antal invånare i förbundet  85 973 86 295 86 701 86 962 85 785 85 354 

Befolkningsförändring (%)  -0,37 -0,47 -0,30 1,37 0,51 0,59 

Befolkningsförändring mellan år (st)  -322 -406 -261 1 177 431 201 

Total förändring sedan 1999 (st)  -5 829 -5 507 -5 101 -4 840 -6 017 -6 448 

Nettokostnad/invånare (kr)  1 096 926 954 925 941 898 

Medlemsbidrag/invånare (kr)  1 109 928 960 949 944 913 
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Redovisningsprinciper 

Syftet med den finansiella redovisningen är att den ska gen en rättvisande bild över Bergslagens 

Räddningstjänst finansiella ställning. Förbundet följer de grundläggande redovisningsprinciper som 

framgår av den kommunala redovisningslagen (Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning) 

och god redovisningssed. 

Grundläggande redovisningsprinciper 

Kundfordringar har tagits upp till det värde som finns bokfört.  

Utställda kundfakturor, överstigande 5 tkr, efter den 31 december som avser redovisningsperioden har 

bokförts som tillgång och tillgodoförts på periodens resultat. 

Skulder har tagits upp till bokfört värde. 

Leverantörsfakturor och andra kända kostnader, överstigande 5 tkr, som avser redovisningsperioden har 

bokförts som skuld och belastat periodens resultat. 

Löner för räddningspersonal i beredskap (Rib), ersättningar för övertid och skuld för semester har bokats 

upp som interimsskuld. 

Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella påslag i samband med löneredovisningen.  

De påslag som använts är följande: 

Arbetsgivaravgifter enligt lag 31,42 % 

Avtalsförsäkringar     0,03 % 

Kollektivavtalad pension    7,70 % 

Summa sociala avgifter  39,15 % 

 

Pensionsskuldens ökning, det vill säga avsättningen för den särskilda ålderspensionen inklusive löneskatt 

har redovisats i verksamhetens kostnader. Den individuella delen inklusive löneskatt har avsatts som 

kortfristig skuld och ingår i verksamhetens kostnader. Löneskatt har beräknats med 24,26 %. 

Materiella anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet minskat med årliga 

avskrivningar. Med anläggningstillgångar avses objekt som har en ekonomisk livslängd om minst tre år och 

med en total utgift på ett halvt prisbasbelopp exklusive moms.  

De anläggningstillgångar som fanns i samband med förbundets bildande har tagits upp till det värde som 

åsattes inventarierna. 

Avskrivningar 

I balansräkningen är anläggningstillgångarna upptagna till anskaffningsvärdet minskat med 

investeringsbidrag, avskrivningar och nedskrivningar. 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av planenligt efter tillgångens nyttjandeperiod. Avskrivningarna 

påbörjas när anläggningarna tas i bruk. Längden på avskrivningen grundar sig på den genomsnittliga 

livslängden hos Bergslagens Räddningstjänst enligt upprättad investeringspolicy (dnr: 2019/0583-113).  

Brand- och räddningsfordon  20 år 

Bilar och andra transportmedel  7–10 år 

Maskiner   5–10 år 
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Inventarier    5–10 år 

 
Övrig upplysning 

Förbundets anläggningsregister har lästs in i ekonomisystemet per den 1 januari 2019. Innan inläsningen 

har en genomgång av samtliga anläggningar gjorts då registret inte varit uppdaterat med de 

utrangeringar som borde ha gjorts tidigare år. En rapport (Dnr: 2019-000497) med upplysningar om 

genomförda utrangeringar finns upprättad utifrån den granskning som gjordes för förbundets 

anläggningsregister under 2017. I samband med inläsningen av anläggningsregistret gjordes 

omklassificeringar av tillgångarna enligt Kommunbas-20 vilket framgår i notredovisningen (not 8). 

En övergång till Kommunbas-20 har genomförts under året vilket kan medföra att jämförelsesiffrorna för 

föregående års resultat motsvarande period påverkas i redovisningen. 
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VERKSAMHETERNA 

Förbundsstab 

Förbundsstabens uppdrag är att medlemskommunerna erhåller en effektiv räddningstjänst till en 
sammantaget låg kostnad utifrån förbundsordning, handlingsprogram och budget. Förbundsstaben 
ansvarar för de övergripande administrativa arbetsuppgifterna inom förbundet. 

Årets verksamhet 

En ny förbundschef tillträdde den 1 januari och under våren rekryterades en ny ekonomichef. 

Ett nytt förslag till handlingsprogram för perioden 2020–2023 har tagits fram och antogs av direktionen i 

juni. 

Medlemskommunerna beslutade i juni om en förändring i förbundsordningen som innebär att självrisken 

utgår från den enskilda medlemskommunen där insatsen genomfördes. 

Tillsammans med lönecentrum har arbetet med att digitalisera förbundets lönehandläggning pågått sedan 

våren och vid årsskiftet rapporterar samtlig dagtidspersonal sina löner digitalt. 

Arbetet med att digitaliserat delar av ekonomifunktioner har genomförts exempelvis anläggningsregister, 

digitala bokslut och att samtliga attestanter har fått behörigheter i ekonomisystemet. Under hösten fick 

attestanterna utbildning inom ekonomiområdet och fakturahantering. Arbetet med elektroniska fakturor har 

försenast och beräknas komma igång i början av 2020 för att svara upp mot det lagkrav som finns.  

Digitaliseringen inom de administrativa delarna medför att tid kommer att frigöras inom staben och en 

översyn kommer att göras för vilka behov som finns av så kallade stödfunktioner i förbundet.  

En ny upphandling för företagshälsovården är genomförs och nytt avtal börjar gälla under våren 2020. I 

samband med detta kommer tjänsterna som köper att ses över för att anpassas mot förbundets behov. 

Ekonomiskt resultat 

Staben redovisar ett underskott på 387,1 tkr på grund av ökade kostnader för företagshälsovård, It-

konsultkostnader, försäkringskostnader samt köp av tjänst från medlemskommun.  

Under hösten uppmärksammades att förbundets intäkter var betydligt lägre än budgeterat och 

budgetansvariga uppmanades till sparsamhet gällande inköp under årets sista månader. Tack vare detta 

kan förbundet presentera ett nästintill nollresultat för 2019. 

Nyckeltal 

Förbundsstaben har i dagsläget inga fastställda nyckeltal att redovisa. 

Framtid 

En projektgrupp kommer att initiera arbetet med att ta fram en gemensam grafisk profil för förbundet 

under våren 2020.  

Utveckling av ny hemsida som påbörjades under sommaren 2019 är driftsatt. Nästa steg är att gå vidare 

med ett nytt intranät för förbundet. 

Den tjänst som förbundet köper gällande lönehantering kommer att ses över i samband med att 

lönehanteringen digitaliseras och samtidigt utvecklas i verksamhetsstödssystemet Daedalos. 

Nätverk med andra räddningstjänstförbund inom de administrativa områdena behöver utvecklas, även 

nätverk inom medlemskommunerna för att se om ytterligare samarbeten kan initieras. 
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Räddningstjänst 

Räddningstjänsten ansvarar för räddningsinsatser vid olyckor och överhängande fara för olyckor samt att 
hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. Enligt förbundsordningen ska BRT även 
ansvara för Räddningstjänst under höjd beredskap (RHUB) i samtliga medlemskommuner. 

Årets verksamhet 

För Räddningsavdelningen har 2019 till stor del handlat om att få till en fungerande verksamhet med vissa 
organisatoriska förändringar så att BRT kan fullgöra sin skyldighet gentemot tredje man. Det handlar 
främst om att få ordning på arbetsuppgifterna på dagtidspersonal så att skifts- och beredskapspersonal 
får de bästa förutsättningarna att hjälpa de drabbade när olyckan inträffar. Detta arbete kommer att 
försätta under 2020. 
 
Utöver de arbetsuppgifterna som sedan länge legat på räddningstjänsten börjar det nu arbetas med civilt 
försvar i landets kommuner och detsamma gäller även hos Bergslagens Räddningstjänst. De två 
länsstyrelserna (Värmlands län och Örebro län) kräver många arbetstimmar hos BRT för att vara med och 
bygga upp en beredskapsnivå igen efter många års nedrustning. Nuläget handlar mest om en kunskaps- 
och kompetensuppbyggnad. 
 
Efter de stora påfrestningarna för landets räddningstjänster 2018 så finns ett förslag till en lagändring 
som i korthet innebär att alla kommuners räddningstjänst måste ingå i eller ha tillgång till en robust och 
uthållig ledningscentral. BRT håller tillsammans med räddningstjänster i Värmland, Närke och Dalarna på 
att ta fram ett förslag till en sammanslagen räddningsregion under namnet Räddningsregion Bergslagen 
(RRB). För närvarande är tidsplanen att det ska kunna starta upp under 2020 men då måste förslaget från 
räddningstjänsternas tjänstemän antas av respektive beslutande politiker. 
 
Under året har tre småbilar levererats efter upphandling samt en tankbil till Filipstad beställts. En process 
för inköp av ny släckbil till Storfors har påbörjats. Övriga investeringar att notera är att alla stationer 
kommer att få rullbanden till rökdykartesterna utbytta under året, två helt nya och sex bättre begagnade. 
En plan för utbyte av rullbanden över tid har tagits fram. 

Större händelser 

Under 2019 har BRT haft 16 större händelser som inneburit ganska stora personella insatser (insats som 
pågått cirka fem timmar eller mer).  
Det har inträffat åtta större byggnadsbränder under perioden (fyra i Kristinehamn, två i Filipstad, en i 
Degerfors och en i Storfors). Vid två av bränderna har personskador rapporterats. 
Det har inträffat sex mark- och skogsbränder (tre i Storfors, en i Karlskoga, en i Hällefors och en i 
Kristinehamn) där den största var på cirka 7 hektar (70 000 kvm). Vid två av skogsbränderna användes 
helikopterresurs. 
BRT haft en stor brand i avfall-/återvinningsmaterial i Karlskoga och en omfattande olycka med utsläpp 
av farligt ämne i Filipstad. 
Sex personer har avlidit i samband med olyckor som BRT blivit larmade till under året. 
 

Övriga händelser 

Antalet larm har minskat markant jämfört med 2018. Den största minskningen består i posten Övriga larm 
och då är det framförallt stormskador, översvämnings-relaterade skador och utsläpp av farligt ämne som 
står för den största skillnaden. En trolig förklaring är att det inte varit så extrema väderförhållanden under 
2019 som det var under samma period 2018. Antalet bränder i skog och mark har också minskat något 
2019 jämfört med 2018 men den stora skillnaden mellan de två åren består i omfattningen, under 2018 
blev varje brand i det fria en större arbetsbelastning än under 2019. Sommaren 2019 har inte varit så 
varm och torr som den var 2018 men under en kort tid från april till början av maj 2019 blev det torrt och 
varmt med ett antal bränder i skog och mark och det är ovanligt. För 2019 kan man också se en minskning 
av antalet byggnadsbränder och färre onödiga automatiska brandlarm. Anledningen till minskningen av 
byggnadsbränderna är inte signifikant och anses vara inom förväntad variation medan minskningen av 
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antalet automatiska brandlarm kan ha sin förklaring i att de tekniska systemen blir bättre samt att 
ägare/nyttjanderättshavare har bättre skötsel/underhåll av anläggningarna vilket ger färre larm. 
 
Antalet larm som inträffat i respektive kommun följer mönstret med ett minskat antal 2019 jämfört med 
2018 med undantaget Storfors kommun där antalet larm faktiskt har ökat under 2019. Detta har sin 
troliga förklaring i att det anlagts flera bränder där, ingen av dem har lett till några allvarliga 
konsekvenser, och polisen har en pågående undersökning där BRT bistår med underlag. 
 

Ekonomiskt resultat 

På grund av den organisationsförändring som genomfördes med start 1 januari då ny förbundschef 

tillträdde, finns det viss vakans inom tjänsterna på ledningssidan. Detta och den förhållandevis lugna 

sommaren jämfört med föregående år medför ett överskott på personalkostnaderna i förhållande mot 

budget. Även avskrivningarna är lägre än budgeterat.  

Under hösten uppmärksammades att intäktsbudgeten var lagd utifrån ett snitt från tidigare år med 

betydligt fler larm. Detta medförde att avdelningens intäkter för så larm blev 450 tkr lägre än budget.  

Under 2019 har 13 deltidsbrandmän utbildats och på grund av att de deltidsbrandmän som utbildas 

under 2020 har gått första utbildningsdelen under hösten 2019 innebär det ökade kostnader jämfört med 

budget. 

Räddningstjänstavdelningen redovisar för 2019 ett underskott på 82 tkr. 

Nyckeltal 

 2016 2017 2018 2019 

Antal larm (st.) 1 487 1 440 1 503 1 309 

Varav:     

 Brand i byggnad 160 157 163 140 

 Brand ej byggnad 178 182 195 156 

 Trafik 227 207 210 212 

 Automatlarm, ej brand 474 398 342 316 

 Hisslarm 36 54 61 58 

 IVPA larm 145 107 128 126 

Drunkning/tillbud 8 3 8 6 

 Övriga larm 259 332 396 295 

          

Insats per stationsområde (st.) 2016 2017 2018 2019 

Karlskoga 409 400 450 359 

Kristinehamn 385 350 369 354 

Filipstad 220 216 217 195 

Degerfors 126 118 94 77 

Hällefors 117 146 119 85 

Storfors 72 63 74 82 

Lesjöfors 143 134 162 127 

Åtorp 15 11 18 30 
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Framtid 

Följande behöver arbetas vidare med: 

• Räddningsavdelningen behöver fortsätta arbeta med kartläggningen av arbetsuppgifter för all 

personal och utveckla vissa områden såsom civilt försvar, arbetsmiljöarbete, logistik/underhåll, 

förebyggande med mera. 

• Fortsatt arbete med att ingå i en gemensam systemledning med andra räddningstjänster. 

• Att inom befintlig driftsbudget möjliggöra en robust personalplanering med tillräckligt brandman 

pool. 

• Att få en likvärdighet i utrustning och kompetens i hela förbundet. 

• Arbeta med rekrytering och utbildning så att vi har en tryggad drift av räddningstjänstpersonal i 

beredskap på våra stationer. 

 

För att ta fram ovanstående punkter behövs både tid, personal och pengar vilket kan bli en utmaning, men 

vi får göra det bästa vi kan med de resurser som tilldelats förbundet. 

 

Skyddsavdelning 

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

Årets verksamhet 

Skyddsavdelningens uppgift är att sköta den förebyggande verksamheten utifrån Lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor, vilket i huvudsak innebär tillsyner, råd & information, samverka med kommunens 
förvaltningar beträffande byggnation, samhällsplanering samt utbildningsverksamhet.  
Avdelningen har sex personer anställda där samtliga av medarbetarna även har arbetsuppgifter inom 
den utryckande verksamheten eller annan förbundsövergripande uppgift. Uppskattningsvis har 
skyddsavdelningen fem heltidstjänster på årsbasis. För att stötta skyddsavdelningen vad gäller 
utbildningsverksamheten har tre personer från räddningsavdelningen (brandmän) skött några av de 
grundläggande brandutbildningarna för medlemskommunernas anställda. 
 

Tillsynsplanen för 2019 antogs av direktionen och de verksamheter som prioriterats för att få ett 
tillsynsbesök är färre än tidigare år, för 2019 fanns det 50 prioriterade objekt. Målet var att under året 
göra totalt 150 tillsynsbesök och resultatet blev 135. Perioden visar på ett färre antal utförda 
tillsynsbesök jämfört med tidigare år och anledningen är att avdelningen del av året varit en personal kort 
på grund av pensionsavgång. En ny medarbetare har rekryterats till skyddsavdelningen som ersättare för 
pensionsavgången, och i samband med detta förändrades tjänstens innehåll från tillsyner/utryckning till 
utbildning/tillsyner. Personen ifråga har gått en vidareutbildning, Tillsyn A, under hösten för att kunna 
göra tillsyner, och med anledning av detta samt en allmän introduktionstid har målet för utförda tillsyner 
inte uppnåtts. Även antalet externutbildningar har av samma skäl minskat jämfört med tidigare år. 
 
Avdelningens personal deltog i MSB:s förebyggandekonferens i Karlstad i slutet av mars 2019.  
BRT är fortsatt involverat i olika typer av mötesforum inom medlemskommunerna där det oftast är personal 
från skyddsavdelningen som medverkar i dessa möten där exempel på uppgifter som behandlas i dessa 
möten är trygghet & säkerhet, samhällets robusthet & sårbarhet, samverkan av olika slag, 
försäkringsfrågor med mera. 
 
I övrigt fortsätter det förebyggande arbetet med ärendehantering och antalet ärenden som hanteras 
fortsätter att öka. 
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Ekonomiskt resultat 

Skyddsavdelningen har på grund av organisationsförändringar och pensionsavgång både lägre intäkter 

och personalkostnader än budgeterat. Det är främst inom utbildningsverksamheten de lägre intäkterna har 

uppstått på grund av vakant tjänst och personal som gått utbildningar.  

Skyddsavdelningen redovisar ett resultat på 390 tkr för året.  

Nyckeltal 

(st.) 2016 2017 2018 2019 

Antal utbildningstillfällen 182 120 124 82 

Antal utbildade i någon form av     

brandutbildning 2 850 2 011 2 285 1 590 

Genomförda tillsyner LSO 180 180 170 135 

Övriga förebyggande ärenden,      

remisser, rådgivning etc.. 377 475 428 311 

Tillståndsärenden 72 62 31 56 

Brandutbildning skolelever 1 624 1 405 1 400 1 886 

 

Framtid 

Skyddsavdelningen har för närvarande inte resurser nog för att uppfylla tillsynsfristerna för alla kända 

verksamheter, vilket samtidigt inte är ett realistiskt mål. I stället prioriteras tillsyner enligt en årligt 

reviderad tillsynsplan. Skyddsavdelningen är särskilt känslig för längre frånvaro av olika skäl, då 

ersättare inte utan vidare kan tillsättas. Frånvaro kommer därför att ge direkt påverkan på 

skyddsavdelningens resultat, då ´luft i systemet´ saknas för att täcka upp för frånvaro. 

Avdelningen har vid årsskiftet nyanställt en medarbetare med placering i Kristinehamn som rakt av 

kommer att ersätta en pensionsavgång i april. På sikt kanske en organisatorisk lösning också kunna 

innefatta att skyddsavdelningen åter har permanent bemanning inte bara i Karlskoga, Kristinehamn och 

Filipstad utan också i Hällefors, vilket skulle innebära god täckning i förbundets ”fyra hörn”. 

Ett avtal, genom Karlstadsregionens Räddningstjänst, väntas slutas med Region Värmland vilket kommer att 

innebära att BRT tillhandahåller ett antal brandskyddsutbildningar för regionen. 

Då tjänstens innehåll för en av två nyrekryteringar under 2019 delvis har inriktningen externutbildning, 

kommer som utgångsläge inte längre frivilliga brandmän användas för externutbildning. Ambitionen är att 

klara externutbildningar med skyddsavdelningens ordinarie personal, och endast i undantagsfall kommer 

frivilliga instruktörer tillfrågas. Skäl för detta är att det inte är hållbart över tid att basera extern 

utbildningsverksamhet på att frivilliga ställer upp som instruktörer. Dessutom kommer övertidsuttaget i 

förbundet att minska. 

BRT kommer från v.20 att ingå i Räddningsregion Bergslagen. Om denna samverkan kommer att påverka 

skyddsavdelningens personal eller verksamhet är för tidigt att sia om. 
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Larmcentral 

Att vara Bergslagens räddningstjänsts egen televäxel, larm- och kommunikationscentral samt sambands- 

och ledningscentral. Detta innebär att larmcentralen (LC) ska fungera som utalarmeringscentral för 

utryckningsstyrkan samt vara mottagare av tekniska larm och trygghetslarm från i första hand 

medlemskommunerna. LC ska vara självfinansierad vilket innebär att samtliga kostnader som finns inom LC 

ska bäras av verksamheten själv. 

Årets verksamhet 

Uppgradering av trygghetstelefoner pågår ständigt så att både användare av trygghetslarm och 
larmcentralens egen personal ska kunna känna trygghet. Arbetet med att byta ut den analoga tekniken är 
genomfört och vid utgången av året är det enbart digital teknik och larm. 
Uppgifter gällande larmmottagare enligt GDPR har tillkommit, vilket kräver anpassning. Leverantören 

släpper en ny anpassad APP, som underlättar för larmoperatör vid utalarmering av vårdlagen. 

Larmoperatörerna har fått ny digital larmmottagare, och den kräver ett nytt sätt att arbeta på och ett 

besök hos leverantörens larmcentral har genomförts. 

Nytt avtal för Telecall har tecknats. 

Närliggande räddningstjänster har visat fortsatt stort intresse för att kunna nyttja larmcentralens tjänster. 

Även andra aktörer visar intresse för de tjänster som larmcentralen kan erbjuda. 

Larmchefen har under året medverkat som referenspunkt vad gäller utvecklingen av samverkan i Polisens 

SLC för Örebro och Dalarnas län.  

Larmchefen har även medverkat i Polis Region Bergslagens projekt av ny SLC (samverkan och 

ledningscentral) i Örebro samt undergrupper för teknik och Daedalos/Respons. 

Larmchefen ansvarar för Rakel inom Räddningsregion Bergslagen och har anordnat möte med MSB 

gällande information om utveckling av Rakel och inför sommarens ev. skogsbränder. Uppgradering av 

befintliga Rakel, skall göras enligt nya talgrupper. 

Larmchefen är en av fyra som ansvarar för RCB (räddningschef i beredskap) samverkansmöten.  

Ekonomiskt resultat 

Larmcentralen hade under året något högre personalkostnader än budgeterat vilket beror på att fem nya 

vikarier utbildades inför sommaren samt ökade kostnader i samband med sjukskrivning. Både 

semesterlöneskuld och upplupna löner blev lägre för året vilket medförde att personalkostnaderna följde 

budget. 

Larmcentralens redovisar ett resultat på 35,6 tkr för året.  

Nyckeltal 

 2016 2017 2018 2019 

Trygghetslarm/år/ 
medlemskommun (st.) 2 622 2 524 2 562 

 
2 523 

varav:        

Kristinehamn 713 706 711 688 

Karlskoga 870 833 843 832 

Filipstad 322 320 355 344 

Hällefors 322 284 282 256 

Degerfors 288 264 258 266 

Storfors 107 117 113 124 
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Framtid 

Larmcentralen kommer att arbeta vidare inom följande områden: 

- Andra aktörer vill ha hjälp av larmcentralen, för att säkerställa sin personals säkerhet.  

- Kamerabevakning åt kommunerna. 

- Tekniska- och driftlarm åt andra räddningstjänster. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår samlade styrka till din tjänst 

www.brt.se   
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Bergslagens 

Räddningstjänstförbund 

Revisorerna 

 

 

Revisorernas redogörelse för år 2019 
 

Revisorernas granskningsuppdrag utgår från kommunallagen, god revisionssed för 

kommunal verksamhet samt förbundets revisionsreglemente. Av kommunallagen framgår 

att revisorerna ska granska all verksamhet och bedöma om verksamheterna sköts på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är 

rättvisande och om direktionens interna kontroll är tillräcklig. 

 

De granskningar som genomförts under verksamhetsåret 2019 sammanfattas nedan: 

 

 

Granskning av delårsrapport 2019 

Vi har översiktligt granskat förbundets delårsrapport per 2019-08-31. En översiktlig 

granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på 

detaljgranskning. 

 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande 

lagstiftning och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att 

balanskravet kommer att uppfyllas för år 2019. 

 

Delårsrapporten för 2019 visar ett resultat per 31 augusti på 1,7 mnkr, vilket är 2,1 mnkr 

lägre än för motsvarande period förra året. Enligt helårsprognosen kommer förbundet att 

redovisa ett positivt resultat för 2019 på 338 tkr. Av delårsrapporten framgår vilka 

förutsättningar som gäller för att det prognostiserade resultatet ska kunna uppnås. 

 

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som 

direktionen fastställt i budget för 2019. Enligt helårsprognosen kommer samtliga fyra 

finansiella mål för god ekonomisk hushållning att uppnås.  

 

Vi bedömer även att verksamhetens prognostiserade utfall till övervägande del är 

förenligt med de fastställda verksamhetsmålen i budget för 2019. Av nio prestationsmål 

kommer enligt prognosen sju att uppnås, ett uppnås delvis och ett kommer inte att 

uppnås.  

 

Vi ser med tillfredsställelse att i det handlingsprogram som direktionen antagit för 2020 – 

2023 har prestationsmålen utvecklats och blivit enklare att mäta. Enligt vår bedömning 

kommer detta att underlätta uppföljning av måluppfyllelse och därmed också möjligheten 

att utvärdera om verksamheten lever upp till kraven på god ekonomisk hushållning. 
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Granskning av personal- och kompetensförsörjning 

Vi har initierat en granskning av personal- och kompetensförsörjning inom förbundet. 

Granskningens syfte är att bedöma om direktionen genom styrning och uppföljning 

säkerställer att bedrivs ett ändamålsenligt arbete med personal- och kompetensförsörjning 

inom förbundet. 

 

Granskningen är pågående. 

 

Granskning av årsredovisning 2019 

Vi har granskat förbundets årsredovisning för år 2019. Granskningen av årsredovisningen 

innebär en bedömning av om dokumentet följer kommunallagen, lagen om kommunal 

bokföring och redovisning, rekommendationer från rådet för kommunal redovisning samt 

de beslut som fattats när det gäller god ekonomisk hushållning. 

 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om verksamhetens 

utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Förbundet lever upp 

till kommunallagens krav på en ekonomi i balans, med undantag för ett mindre 

underskott. Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är rättvisande. 

Årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed. 

 

Direktionen har fastställt finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Tre av fyra 

finansiella mål för god ekonomisk hushållning uppnås under 2019. Vi bedömer den 

finansiella måluppfyllelsen som god även för 2019, eftersom underskottet är marginellt 

och förbundet har en i övrigt stark finansiell ställning. 

 

Direktionen har även fastställt övergripande verksamhetsmål, inriktningsmål och 

prestationsmål. I årsredovisningen är det främst prestationsmålen som följs och 

återredovisas. Av dessa nio prestationsmål bedöms sex vara uppfyllda och tre är delvis 

uppfyllda. Årsredovisningen beskriver inte utfallet för de inriktningsmål som finns för de 

olika avdelningarna. Redovisningen av måluppfyllelsen när det gäller de övergripande 

målen behöver utvecklas i årsredovisningen. 

 

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis är 

förenligt med direktionens övergripande mål för verksamheten.  

 

Grundläggande granskning 2019 

Vi har översiktlig granskat om direktionen har system och rutiner för styrning, 

uppföljning, kontroll och rapportering samt att dess tillämpas på avsett sätt. 

 

Syftet med den översiktliga granskningen är att få ett underlag för uttalandet i 

revisionsberättelsen. Den revisionsfråga som ska besvaras är om direktionens förvaltning 

skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med 

tillräcklig intern kontroll. 
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Vi bedömer sammantaget att direktionen i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med en i allt 

väsentligt tillräcklig intern kontroll.  

 

Precis som tidigare anser vi att förbundets målstyrning behöver utvecklas för att 

möjliggöra en löpande uppföljning under året samt en fullständig återrapportering i 

årsredovisningen. Kopplingen mellan övergripande verksamhetsmål för god ekonomisk 

hushållning, inriktningsmål och prestationsmål behöver tydliggöras. I 

Handlingsprogrammet för 2020 -2023 så har målstyrningen utvecklats för att möjliggöra 

en bättre återrapportering av måluppfyllelsen. 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets 
årsredovisning för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. Uppdraget ingår som en 
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019. 

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga 
bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god 
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella 
bedömningar: 

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen? 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om 
verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.  

Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans, med undantag 
för ett mindre underskott.  

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

Vi bedömer att resultatet är förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i 
budget 2019.  

Vi bedömer att verksamhetens utfall delvis är förenligt med de av direktionen fastställda 
verksamhetsmålen i budget 2019. 

Direktionen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade 
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019. 

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  
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Inledning 
Bakgrund 

Revisorerna har enligt 12 kap. 1 § kommunallagen bland annat till uppgift att pröva om 
räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om 
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och 
redovisning.  

Vidare ska revisorerna enligt 12 kap. 2 § kommunallagen bedöma om resultaten i 
årsredovisningen är förenliga med de mål kommunfullmäktige beslutat. Revisorernas 
bedömningar ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av 
revisionsberättelsen.  

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för årsredovisningens upprättande. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt 
om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen?  

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

● Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?   

 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

● Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning 
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Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 
förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl 
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast ”Vägledning 

för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges kommunala 

yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen har skett genom intervjuer, 
dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.  

Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag 
till den finansiella rapporteringen. 

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2020-04-01 och 
medlemskommunernas respektive fullmäktige behandlar årsredovisningen vid olika 
tillfällen.  

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef.  
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Iakttagelser och bedömningar 
 
Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning 

Iakttagelser 

Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av förbundets 
verksamhet.  

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om viktiga förhållanden som påverkar 
resultat och ekonomisk ställning.  

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för 
förbundet som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut.  

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysning om förbundets förväntade utveckling.   

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om väsentliga personalförhållanden 
samt sjukfrånvaron. 

Förvaltningsberättelsen innehåller om andra förhållanden som är av betydelse för 
styrningen och uppföljningen av verksamheten.  

Förvaltningsberättelsen innehåller inte en utvärdering av om målen och riktlinjerna för 
god ekonomisk hushållning har uppnåtts och följts. Resultatet av god ekonomisk 
hushållning bedöms under avsnittet god ekonomisk hushållning i denna rapport.  

Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av förbundets ekonomiska ställning.  

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om årets resultat efter 
balanskravsjusteringar.  

Förbundet har ett mindre negativt balanskravsresultat, -212 tkr. De kommer att åberopa 
en stark ekonomisk ställning för att inte behöva återställa det negativa resultatet, vilket 
enligt vår bedömning är en hantering som är förenlig med lagstiftarens intentioner.  

Driftredovisning 

Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. Det framgår hur utfallet 
förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten. 

Investeringsredovisning 

Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt. 
Investeringsredovisningen omfattar en samlad redovisning av förbundets 
investeringsverksamhet. 
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Bedömning 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2019 med 
ett mindre negativt resultat.  
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God ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktige har fastställt en budget och verksamhetsplan för 2019 innehållande 
ett antal finansiella mål och verksamhetsmål. 

Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning som fastställts i budget och verksamhetsplan för 2019. 

Finansiella mål Utfall 2019 Måluppfyllelse 

Resultatmål: Årets resultat 
ska vara positivt, utöver 
större och mer omfattande 
insatser än vad budget anger. 

Årets resultat uppgår till – 43 
tkr och efter 
balankravsutredningen till  
– 212 tkr.  

Ej uppfyllt 

Avskrivningsmål: årets 
avskrivningar bör inte 
överskrida budgeterad 
avskrivning.  

Avskrivningskostnaderna 
uppgår till 91 % av 
budgeterade avskrivningar.  

Målet uppfyllt 

Investeringsmål: årets 
investeringar ska finansieras 
med egna medel. 

Samtliga investeringar har 
investerats med egna medel.  

Målet uppfyllt 

Likviditetsmål: 
Banklikviditeten vid bokslutet 
bör inte underskrida 3 mnkr.  

Banklikviditeten uppgår per 
191231 till ca 14,7 mnkr.  

Målet uppfyllt 

 

Av redovisningen framgår att 3 av 4 mål uppfylls.  

Mål för verksamheten 

I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets verksamhetsmål för god 
ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2019. Förbundet har tagit fram 5 politiska 
mål för BRT, vilka utvärderas i årsredovisningen 

Inriktningsmålen är indelade i tre olika verksamhetsområden, 
räddningstjänstavdelningen, skyddsavdelningen samt larmcentral. Det finns 11 olika 
inriktningsmål fördelade på de olika verksamhetsmålen. Förbundet har även 9 
prestationsmål kopplade till inriktningsmålen. Det är prestationsmålen som följs upp i 
samband med bokslutet.  

Av årsredovisningen framgår att 6 av 9 prestationsmål är uppfyllda och att 3 av 9 mål 
delvis är uppfyllda.  

Bedömning 

Vi bedömer att utfallet är förenligt med direktionens mål för god ekonomisk hushållning i 
det finansiella perspektivet.  
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Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis 
är förenligt med direktionens övergripande mål för verksamheten.  

Direktionen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade 
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019. 

Rättvisande räkenskaper 

Iakttagelser 

Resultaträkning 

Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.  

Balansräkning 

Balansräkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar 
erforderliga noter. Kassaflödesanalysen överensstämmer med övriga delar av 
årsredovisningen. 

Redovisningsprinciper 

Upplysning om tillämpade redovisningsprinciper lämnas i årsredovisningen. 

Upplysning om hur övergången till kommunbas-20 påverkar jämförelsesiffrorna anges 
samt att man gjort större omklassificeringar i anläggningsregistret i samband med 
inläsning i ekonomisystemet.  

Bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  
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Bedömningar utifrån 
revisionsfrågor 
 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar 
årsredovisningen 
upplysning om 
verksamhetens utfall, 
verksamhetens 
finansiering och den 
ekonomiska 
ställningen? 

Uppfyllt 

 
 

 

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

 

 

 

 

Uppfyllt 
Samtliga utom 1 
finansiellt mål är 
uppfyllt.  

Delvis uppfyllt 

Det saknas en 
sammanfattande 
bedömning av 
måluppföljningen.  
 

 
 

Är räkenskaperna i 
allt väsentligt 
rättvisande? 
 

Uppfyllt 

 

 

Rekommendationer 

Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi direktionen i framtiden att göra en 
sammanfattande bedömning av målen kopplade till god ekonomisk hushållning.  

 



 
 

10 

 
2020-04-02 
 
 
 
 
 

  

Uppdragsledare 
Maria Jäger 

 Projektledare 
Stina Björnram 

 

 

 

 

 
Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Bergslagens räddningstjänstförbunds revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av 
projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller 
delar av denna rapport.  
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Årsredovisning 2019 för Stiftelsen Hanssonska 
donation, dnr KS 20/00087 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Stiftelsen Hanssonska donation 2019 
KPMG:s revisionsrapport för Stiftelsen Hanssonska donation,  
daterad 2020-04-14 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har sammanställt en årsredovisning för 
verksamhetsåret 2019 för Stiftelsen Hanssonska donation. 
 

Ekonomi 
Under år 2019 har utdelning från fonden skett med 70 396 kronor avseende 
läkarvård och friskvård. Totalt redovisar fonden ett överskott med  
473 858 kronor. Överskottet beror på den uppskrivning av de finansiella 
anläggningstillgångarna, i form av värdepappersinnehav, med 383 151 
kronor, som uppstår vid avstämningen av värdet på fonden vid årsskiftet 
2019/2020 i förhållande till bokfört värde, vilket utgör en finansiell intäkt.  
 
En tiondel av årets avkastning har lagts till det bundna kapitalet, och det 
bundna kapitalet uppgår totalt till 2 876 733 kronor. Det fria kapitalet har 
ökat och vid årsskiftet 2019/2020 uppgår det till 403 786 tkr.  
 
Folkhälsa 
Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar kommunförvaltningen 
till stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2019. 
 
Miljö 
Redovisning utifrån miljöperspektivet hänvisar kommunförvaltningen till 
stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2019. 
 
Medborgarperspektiv 
Redovisning utifrån miljöperspektivet hänvisar kommunförvaltningen till 
stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2019. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Årsredovisningen år 2019 för Stiftelsen Hanssonska donation godkänns. 

 
- Resultat och balansräkningen för år 2019 fastställs och resultatet 

disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Vivianne Pettersson (M) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Årsredovisningen år 2019 för Stiftelsen Hanssonska donation godkänns. 
 
Resultat och balansräkningen för år 2019 fastställs och resultatet disponeras i 
enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 
 



















Stiftelsen Hanssonska donationen
Revisionsrapport 2019

Andreas Magnusson
Auktoriserad revisor

2020-04-14
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Revision av Stiftelsen 
Hanssonska
donationen.

Denna rapport syftar till att sammanfatta våra eventuella iakttagelser från revisionen av Stiftelsen 
Hanssonska donationen för räkenskapsåret 2019.

Rapporten fokuserar på eventuella iakttagelser från vår bokslutsgranskning. Denna ansats innebär 
att rapporten utgör en form av avvikelserapportering.
Rapporten är endast avsedd för stiftelseledningen och styrelsen och får inte refereras till, helt eller 
delvis, utan vårt skriftliga godkännande. KPMG kan inte hållas ansvarigt gentemot tredje part som 
en följd av innehållet i rapporten. 
Denna rapport har stämts av med ekonomichef. 

Karlstad den 14 april 2020

Andreas Magnusson
Auktoriserad revisor

Inledning
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1. Räkenskapsrevision
 Att årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsen resultat och ställning

 Att årsredovisningen är upprättad enligt gällande lagar och regler

 Att bolaget har en god intern kontroll avseende viktiga rutiner

2. Förvaltningsrevision
 Att styrelse förvaltar stiftelsen i enlighet med stiftelselagen, stiftelseförordnandet och årsredovisningslagen

 Att beslut inte fattats som kan innebära skada för stiftelsen

 Att stiftelsens stadgar har följts

 Att stiftelsen fullgjort sina åtaganden gällande redovisning och betalning av skatter

Revision – två delar
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Vi har i räkenskapsrevisionen 
för år 2019 haft fokus på 
följande rutiner och poster.

Räkenskapsrevision
• Hantering av stiftelsens finansiella tillgångar 

Förvaltningsrevision
• Ekonomiska konsekvenser av beslut

• Styrelsens kontroll löpande under året

• Avstämning mot stadgar

• Skatter och avgifter

Revision - fokusområden
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Räkenskapsrevision:

Den upprättade årsredovisningen för Stiftelsen Hanssonska donationen bedöms ge en rättvisande bild av stiftelsens resultat 
och ställning per 2019-12-31.

Förvaltningsrevision:

Vi har vid årets revision inte noterat några brister i förvaltningen av stiftelsen. 

Stiftelsen Hanssonska donationen

Sammanfattning
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Andreas Magnusson
Auktoriserad revisor
Avdelningschef Revision Karlstad
andreas.magnusson@kpmg.se
054 – 14 48 11
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Årsredovisning 2019 för Stiftelsen Ingrid Ahlströms 
kulturfond, dnr KS 20/00088 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond 2019 
KPMG:s revisionsrapport för Stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond,  
daterad 2020-04-14 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har sammanställt en årsredovisning för 
verksamhetsåret 2019 för Stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond. 
 

Ekonomi 
Under år 2019 har utdelning från fonden skett med 10 000 kronor avseende 
stipendium i bild. Totalt redovisar fonden ett överskott med 96 500 kronor. 
Överskottet beror på den uppskrivning av de finansiella 
anläggningstillgångarna, i form av värdepappersinnehav, med 81 944 
kronor som uppstår vid avstämningen av värdet på fonden vid årsskiftet 
2019/2020 i förhållande till bokfört värde, vilket utgör en finansiell intäkt.  
 
En fjärdedel av årets avkastning har lagts till det bundna kapitalet, och det 
bundna kapitalet uppgår totalt till 659 613 kronor. Det fria kapitalet har 
minskat och vid årsskiftet 2019/2020 uppgår det till 50 100 kronor.  
 
Folkhälsa 
Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar kommunförvaltningen 
till stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2019. 
 
Miljö 
Redovisning utifrån miljöperspektivet hänvisar kommunförvaltningen till 
stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2019. 
 
Medborgarperspektiv 
Redovisning utifrån miljöperspektivet hänvisar kommunförvaltningen till 
stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2019. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Årsredovisningen år 2019 för Stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond 

godkänns. 
 

- Resultat och balansräkningen för år 2019 fastställs och resultatet 
disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Årsredovisningen år 2019 för Stiftelsen Ingrid Ahlströms kulturfond 
godkänns. 
 
Resultat och balansräkningen för år 2019 fastställs och resultatet disponeras i 
enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 
 



















Stiftelsen Ingrid Ahlströms Kulturfond
Revisionsrapport 2019

Andreas Magnusson
Auktoriserad revisor

2020-04-14



2© 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss 
entity. All rights reserved..

Document Classification: KPMG Confidential

Revision av Stiftelsen 
Ingrid Ahlströms 
Kulturfond.

Denna rapport syftar till att sammanfatta våra eventuella iakttagelser från revisionen av Stiftelsen 
Ingrid Ahlströms Kulturfond för räkenskapsåret 2019.

Rapporten fokuserar på eventuella iakttagelser från vår bokslutsgranskning. Denna ansats innebär 
att rapporten utgör en form av avvikelserapportering.
Rapporten är endast avsedd för stiftelseledningen och styrelsen och får inte refereras till, helt eller 
delvis, utan vårt skriftliga godkännande. KPMG kan inte hållas ansvarigt gentemot tredje part som 
en följd av innehållet i rapporten. 
Denna rapport har stämts av med ekonomichef. 

Karlstad den 14 april 2020

Andreas Magnusson
Auktoriserad revisor

Inledning
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1. Räkenskapsrevision
 Att årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsen resultat och ställning

 Att årsredovisningen är upprättad enligt gällande lagar och regler

 Att bolaget har en god intern kontroll avseende viktiga rutiner

2. Förvaltningsrevision
 Att styrelse förvaltar stiftelsen i enlighet med stiftelselagen, stiftelseförordnandet och årsredovisningslagen

 Att beslut inte fattats som kan innebära skada för stiftelsen

 Att stiftelsens stadgar har följts

 Att stiftelsen fullgjort sina åtaganden gällande redovisning och betalning av skatter

Revision – två delar
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Vi har i räkenskapsrevisionen 
för år 2019 haft fokus på 
följande rutiner och poster.

Räkenskapsrevision
• Hantering av stiftelsens finansiella tillgångar 

Förvaltningsrevision
• Ekonomiska konsekvenser av beslut

• Styrelsens kontroll löpande under året

• Avstämning mot stadgar

• Skatter och avgifter

Revision - fokusområden



5© 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss 
entity. All rights reserved..

Document Classification: KPMG Confidential

Räkenskapsrevision:

Den upprättade årsredovisningen för Stiftelsen Ingrid Ahlströms Kulturfond bedöms ge en rättvisande bild av stiftelsens resultat
och ställning per 2019-12-31.

Förvaltningsrevision:

Vi har vid årets revision inte noterat några brister i förvaltningen av stiftelsen. 

Stiftelsen Ingrid Ahlströms Kulturfond

Sammanfattning
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Andreas Magnusson
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Avdelningschef Revision Karlstad
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Årsredovisning 2019 för Stiftelsen makarna Larssons 
donation, dnr KS 20/00089 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Stiftelsen Markarna Larssons donation 2019 
KPMG:s revisionsrapport för Stiftelsen Makarna Larssons donation,  
daterad 2020-04-14 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har sammanställt en årsredovisning för 
verksamhetsåret 2019 för Stiftelsen Makarna Larssons donation. 
 

Ekonomi 
Under år 2019 har utdelning från fonden skett med 11 950 kronor avseende 
snöröjning, städning, fotvård, stöd till anhörig samt anskaffning av 
TV/dator. Totalt redovisar fonden ett överskott med 668 542 kronor. 
Överskottet beror på den uppskrivning av de finansiella 
anläggningstillgångarna, i form av värdepappersinnehav, med 527 736 
kronor, som uppstår vid avstämningen av värdet på fonden vid årsskiftet 
2019/2020 i förhållande till bokfört värde, vilket utgör en finansiell intäkt.  
 
En tiondel av årets avkastning har lagts till det bundna kapitalet, och det 
bundna kapitalet uppgår totalt till 4 450 328 kronor. Det fria kapitalet har 
ökat och vid årsskiftet 2019/2020 uppgår det till 464 814 kronor.  
 
Folkhälsa 
Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar kommunförvaltningen 
till stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2019. 
 
Miljö 
Redovisning utifrån miljöperspektivet hänvisar kommunförvaltningen till 
stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2019. 
 
Medborgarperspektiv 
Redovisning utifrån miljöperspektivet hänvisar kommunförvaltningen till 
stiftelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2019. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Årsredovisningen år 2019 för Stiftelsen Makarna Larssons donation 

godkänns. 
 

- Resultat och balansräkningen för år 2019 fastställs och resultatet 
disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson kortfattat. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Årsredovisningen år 2019 för Stiftelsen Makarna Larssons donation 
godkänns. 
 
Resultat och balansräkningen för år 2019 fastställs och resultatet disponeras i 
enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 
 



















Stiftelsen Makarna Larssons donation
Revisionsrapport 2019

Andreas Magnusson
Auktoriserad revisor

2020-04-14
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Revision av Stiftelsen 
Makarna Larssons 
donation.

Denna rapport syftar till att sammanfatta våra eventuella iakttagelser från revisionen av Stiftelsen 
Makarna Larssons donation för räkenskapsåret 2019.

Rapporten fokuserar på eventuella iakttagelser från vår bokslutsgranskning. Denna ansats innebär 
att rapporten utgör en form av avvikelserapportering.
Rapporten är endast avsedd för stiftelseledningen och styrelsen och får inte refereras till, helt eller 
delvis, utan vårt skriftliga godkännande. KPMG kan inte hållas ansvarigt gentemot tredje part som 
en följd av innehållet i rapporten. 
Denna rapport har stämts av med ekonomichef. 

Karlstad den 14 april 2020

Andreas Magnusson
Auktoriserad revisor

Inledning
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1. Räkenskapsrevision
 Att årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsen resultat och ställning

 Att årsredovisningen är upprättad enligt gällande lagar och regler

 Att bolaget har en god intern kontroll avseende viktiga rutiner

2. Förvaltningsrevision
 Att styrelse förvaltar stiftelsen i enlighet med stiftelselagen, stiftelseförordnandet och årsredovisningslagen

 Att beslut inte fattats som kan innebära skada för stiftelsen

 Att stiftelsens stadgar har följts

 Att stiftelsen fullgjort sina åtaganden gällande redovisning och betalning av skatter

Revision – två delar
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Vi har i räkenskapsrevisionen 
för år 2019 haft fokus på 
följande rutiner och poster.

Räkenskapsrevision
• Hantering av stiftelsens finansiella tillgångar 

Förvaltningsrevision
• Ekonomiska konsekvenser av beslut

• Styrelsens kontroll löpande under året

• Avstämning mot stadgar

• Skatter och avgifter

Revision - fokusområden
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Räkenskapsrevision:

Den upprättade årsredovisningen för Stiftelsen Makarna Larssons donation bedöms ge en rättvisande bild av stiftelsens resultat 
och ställning per 2019-12-31.

Förvaltningsrevision:

Vi har vid årets revision inte noterat några brister i förvaltningen av stiftelsen. 

Stiftelsen Makarna Larssons donation

Sammanfattning
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Datum  
2020-05-05  

 
Ekonomienheten   
Jessica Jansson, 0591-64106   
jessica.jansson@hellefors.se   
 
 Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

 
Årsredovisning för Sofint, Samordningsförbundet i Norra 
Örebro Län för år 2019 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Samordningsförbundet i Norra Örebro Län 2019 
Samordningsförbundet i Norra Örebro Läns revisionsberättelse från KPMG, 
daterad 2020-03-31 
 
Ärendet 
Samordningsförbundet i Norra Örebro Län, (Sofint), har sammanställt 
förbundets ekonomi i en årsredovisning för verksamhetsåret 2019. Sofint är 
en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Örebro län samt kommunerna Hällefors, 
Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora som medlemmar. 
 
Sofints uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och 
rehabilitering till egen försörjning. De verksamheter som förbundet 
finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. På individnivå 
verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de 
samverkande parterna. Sofint stödjer också aktivt insatser som syftar till att 
skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta 
bättre. Det kan t ex handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.  
 
2019 har kännetecknats av ett organisatoriskt stålbad för Sofint. 
Revisionsrapporten för 2018 års revision av förbundet beskrev en rad brister i 
förbundets förvaltning och organisation. Kritiken utmynnade i ett aktivt arbete 
från styrelse och förbundschef. Verksamhetsfokus under 2019 har varit att 
utveckla organisation och intern kontroll och styrning av förbundet. Av denna 
anledning har det funnits en försiktighet avseende utveckling av pågående 
finansierade insatser samt beviljande av medel för nya projekt/insatser. 
 

Ekonomi 
Sofint redovisar totalt för 2019 ett överskott om 0,8 miljoner kronor. 
Resultatet är 0,5 miljoner kronor bättre än föregående års resultat. Sofint 
finansieras via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med hälften av 
medlen. Region Örebro län med en fjärdedel och kommunerna Hällefors, 
Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora med resterande fjärdedel. 
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Förbundet har fortsatta utmaningar med att fullt ut uppnå en god 
ekonomisk hushållning. Administrationens del av förbundets totala 
ekonomi är för närvarande stor och det finns förklaringar till denna 
situation. 

• Förbundet har under 2019 inte beviljat medel för projekt vilket 
resulterat i ett växande eget kapital. Ett kapital som om det 
användes i insatser skulle minska administrationens del av den 
totala kostnaden. 

• Under 2019 har det varit personalomsättning och sjukskrivning i de 
finansierade insatserna vilket har minskat de finansierade 
insatsernas del av den totala kostnaden. 

• Förbundschefens lön har under 2019 bokförts under administration. 
Efter förslag vid tidigare revision kommer en del av 
förbundschefens lön bokföras under strukturövergripande 
aktiviteter. 

• En engångskostnad föreligger för 2019 års revision bestående av 
dyrare revisonsrapport och uppdrag till revisionsfirma att utföra en 
extra uppföljning av förbundets organisation och förvaltning. 

 
I övrigt är den ekonomiska hushållningen god. I lagd verksamhetsplan och 
budget för 2020 tas ett krafttag för hantera ett stort eget kapital och höga 
administrativa kostnader. Med föreliggande 3-årsplan kommer det egna 
kapitalet vid årsbokslut 2022 vara cirka 0,3 miljoner kronor. Vid 2019 års 
utgång var det egna kapitalet 1,8 miljoner kronor. 
 
Revisorerna har utfört en revision av förbundets årsredovisning för år 2019 
och de tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att förbundsstyrelsen 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 
Folkhälsa 
Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till 
förbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2019.  
 
Miljö 
Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till förbundets 
årsredovisning för verksamhetsåret 2019.  

 
Medborgarperspektiv 
Redovisning utifrån medborgarperspektiv hänvisar förvaltningen till 
förbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2019.  

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Samordningsförbundet i Norra Örebro Län årsredovisning för 2019 

godkänns. 
 

- Förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen 
omfattar. 

 
 
 
Tommy Henningsson Jessica Jansson 
Kommunchef Ekonomichef 



































































 
    Lindesberg den 17 april 2020 

 

Till 

Kommunfullmäktige i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner. 

Regionfullmäktige i Region Örebro län 

Försäkringskassan  

Arbetsförmedlingen 

 

Översänder härmed Årsredovisning, revisionsberättelser och revisionsrapport för år 2019 avseende 

Samordningsförbundet i norra Örebro län (SOFINT) 

Förbundsmedlemmarna ska var för sig pröva om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och om 

skadeståndstalan ska väckas. 

Lag (2019:914). 

 

Vi tar tacksamt emot protokollutdrag från beslut kring frågan om ansvarsfrihet. 

 

Vänligen 

 

Styrelsen i SOFINT 



 

Bilaga 1 Måluppfyllelse för mottagningsteamet. 
Mottagningteam 

Samverkansparter  Alla samverkande myndigheter 

Typ av insats  Mottagningsteamet är en insats som verkar i norra Örebro läns 
alla fyra kommuner. Personer med komplex problematik som 
”hamnat mellan stolarna” har sökt sig till teamet. Genom 
kartläggningssamtal och samverkan mellan myndigheter har 
personer fått stöd att ta sig vidare mot målet som är egen 
försörjning. 

Syfte Att ge hjälp till arbetslösa och sjukskrivna personer med behov 
av samordnad rehabilitering för att nå egen försörjning genom 
att effektivisera resursanvändningen av de befintliga 
rehabiliteringsinsatser som finns i norra Örebro län (Hällefors, 
Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora). 

Målgrupp Personer i åldrarna 16-65 år med nedsatt arbetsförmåga på 
grund av psykisk, fysisk, neuropsykiatrisk, intellektuell eller 
socialmedicinsk funktionsnedsättning som har stora 
svårigheter att få arbete och riskerar utslagning från 
arbetsmarknaden, vilket ökar risken för långtidsberoende av 
bidrag som t ex försörjningsstöd. 

Mål Att möjliggöra för individer att stegförflytta sig närmare 
arbetsmarknaden/studier/egen försörjning eller vidare i sin 
rehabilitering.   

Budget 62 250  kr. 

Utfall 135 146 kr. 

Resultat Utfallet för 2019 blev 96 deltagare som genomgick 
kartläggning. Av de avslutade 96 individer blev 27 
rekommenderade insats via 
Samverkansteamet/Coachingteamet. 10 individer blev 
rekommenderade fortsatt kontakt med vård och 
Försäkringskassan för ställningstagande till ersättning via 
socialförsäkringssystemet. 10 individer bedömdes ha fortsatt 
behov av medicinsk rehabilitering via vården. 15 individer 
rekommenderas stegförflyttning mot arbete genom AF, AME el 
via gemensam kartläggning mellan Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen. 4 individer rekommenderades fortsatt 
kontakt med försörjningsstöd. 6 individer rekommenderas 
övriga kommuninsatser.  

 
I många ärenden är det den ekonomiska situationen som gör att 
en individ mår dåligt, då de kan stå helt utan ersättning eller är i 
behov av försörjningsstöd. Flera deltagare har genom 
Mottagningsteamet kunnat få stöd att komma vidare från någon 



 
av dessa ekonomiska situationer till ersättningsformer som 
aktivitetsstöd, A-kassa, sjukpenning, sjuk- eller aktivitets-
ersättning. Flera deltagare har även varit i behov av stöd till 
försörjningsstöd. 
Alla deltagare får eller har erbjudits stöd till en eller flera 
insatser som stegvis ska ta dem mot målet egenförsörjning.. 
Verksamheten har hjälpt flera deltagare, som av aktuella 
myndigheter eller vårdenheter bedömts helt eller delvis sakna 
arbetsförmåga, att söka aktivitets- eller sjukersättning.  
Stödet från Mottagningsteamet har för de allra flesta deltagarna 
lett till en sammantagen förbättrad livskvalité genom bättre 
fysiskt/psykiskt mående, ökad vilja och tro på sin egen förmåga 
samt någon form av stegförflyttning mot målet egen 
försörjning.  

Kostnad/deltagare 1 408 kr/deltagare – Lönekostnaden för personalen i 
mottagningsteamet finansierades tom september 2019 av 
ordinarie myndigheter. Således har kostnaderna för 
kartläggningarna hållits mycket låga. From okt finansieras 
insatsen fullt ut av SOFINT. 

Måluppfyllelse Mycket god. 

Avvikelser  Teamet bemannas med 0,95 heltidstjänster. Då 
personalomsättningen under året varit stor (pga 
pensionsavgång och Arbetsförmedlingens förändrade villkor) 
så har det varit svårigheter att hitta en kontinuitet i arbetet. 
Tid har krävts för att utveckla arbetsformerna i teamet.   

 



 

Bilaga 2 Måluppfyllelse för samverkansteamet/coachingteamet. 

Samverkansteam/Coachingteam 

Samverkansparter  Alla samverkande myndigheter 

Typ av insats  Samverkansteamet/Coachingteamet kan beskrivas som en 
lågtröskelverksamhet i samverkan mellan förbundets aktörer. 
Arbetssättet har sin teoretiska grund i ”Supported employment” 
vilket har god evidens för arbetslivsinriktad rehabilitering.  

Syfte Att öka möjligheterna för rehabilitering av invånarna i norra 
Örebro län i behov av samlade insatser från flera olika aktörer 
med syfte att förbättra sin hälsa, öka sin sysselsättningsförmåga 
och arbets/funktionsförmåga. 

Målgrupp Individer i arbetsför ålder som har behov av, och har 
förutsättningar att tillgodogöra sig, samordnad rehabilitering. 

Mål För verksamhetsåret 2019 förväntades processen ha en 
genomströmning av cirka 70 ärenden. Processen skall bidra till: 

 Att individer ur målgruppen får möjlighet till att göra 
stegförflyttning på väg mot sin egen rehabilitering. Slutmålet 
är att så många så möjligt blir egenförsörjande genom 
förvärvsarbete eller studier, uppnår en förbättrad psykisk 
hälsa, eller ökar sin förmåga att nå målen  

 Att förkorta rehabiliteringsprocessen 
 Att skapa en bestående modell för samverkan och samarbete 

mellan parterna och dess verksamheter 
Programperiod  1 jan 2019 till 31 december 2019 

Budget 1 948 000 kr. 

Utfall 1 584 100 kr. 

Resultat Under 2019 deltog 73 deltagare i samverkansteamets insats. 

Under 2019 avslutades 34 deltagare och av dem fick 8 deltagare 
anställning, 5 deltagare utan subventionerad lön och 3 med 
subventionerad lön. I dessa 8 ärenden ledde deltagandet i 
samverkansteamet/coachingteamet alltså till högre resultat än 
verksamhetens uppdrag. 3 deltagare avslutades under året till 
studier.12 deltagare var vid avslut inskrivna som aktivt 
arbetssökande på Arbetsförmedlingen. I viss utsträckning kan 
dock dessa individer vara samma som avslutades till arbete el 
studier. 6 deltagare avslutades enligt programmets målsättning 
och uppdrag, d.v.s. de aktualiserades till myndigheternas 
ordinarie insatser som förstärkt samverkan, anvisning till 
arbetspraktik via socialtjänsten osv. 12 deltagare avslutades då 
det förelåg behov av medicinsk rehabilitering. 



 

 

SAMVERKANSTEAMET I SIFFROR 2019 

 

Pågående deltagare sista dec 2019 utifrån kommunindelning 

Ålder Lindesberg Hällefors Nora Ljusnarsberg 

     

18-29 år 15 1 3 2 

30-44 år 6 1 1 1 

45-59 år 7 1 1  

Totalt 28 3 5 3 

 

Utbildningsnivå, pågående deltagare sista dec 2019  

Utb.nivå Deltagare     % 

   

Saknas/okänd 
  

Grundskola 22 56% 

Gymnasium 14 36% 

Annan ef gymnasial utb 1 2,5% 

Högskola/uni upp till 1 år 1 2,5% 

Högskola/uni upp till 3 år 1 2,5% 

Högskola/uni mer än 3 år 
  

Totalt 39 100% 

 

 

 

 

 

Under året flyttade 2 deltagare varför de avslutades och 1 
avbröt insatsen på eget initiativ.  

Kostnad/deltagare 21 700 kr/deltagare 

Måluppfyllelse Mycket god 

Avvikelser  Under 2019 har det varit personalomsättning i 
samverkansteamet/coachingteamet vilket också 
inneburit tillfälliga vakanser. En del överlämningar av 
deltagare mellan arbetscoacher har därför ägt rum, 
vilket påverkat arbetsprocessen i teamet negativt.  



 
Försörjning vid insatsens start för pågående deltagare 

Försörjning Deltagare Andel 

A-kassa 

Aktivitetsstöd 

     3 

     3                              

7,5% 

7,5% 

Sjukpenning/rehabpenning      9                    22,5% 

Aktivitetsersättning 11 27,5% 

Sjukersättning 1 2,5% 

Försörjningsstöd 11 27,5% 

Ingen offentlig försörjning 2 5% 

Totalt 40 100% 

 

 

Pågående deltagare i samverkansteamet sista dec 2019 

Ålder Kvinna Man Totalt 

    

18-29 år 8 13 21 

30-44 år 6 3 9 

45-59 år 6 3 9 

Totalt 20 19 39 

 

Nya deltagare i samverkansteamet jan 2019- dec 2019 

Ålder Kvinna Man Totalt 

    

18-29 år 5 6 11 

30-44 år 7 5 12 

45-59 år 6 3 9 

Totalt 18 14 32 

 

 

 

 

 

 

 



 
Avslutade deltagare i samverkansteamet 2019 

Ålder Kvinna Man Totalt 

    

18-29 år 11 1 12 

30-44 år 6 8 14 

45-49 år 4 4 8 

Totalt 21 13 34 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 Verksamhetsberättelse Personliga ombud 

 
Personligt ombud 

 
          Lindesberg, Nora, Hällefors  
         och Ljusnarsbergs kommun 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

2019 
 

 

 

 
 

BAKGRUND 

 



 
I maj år 2000 beslutade regeringen om statsbidrag till kommunerna för att inrätta permanenta 

verksamheter med personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning. Social-styrelsen 

hade regeringens uppdrag att samordna detta arbete. Länsstyrelserna fördelar sedan år 2001 

statsbidragen till kommuner för verksamheter med personligt ombud. Kommunerna ansvarar för 

verksamheten och användandet av statsbidraget. Det personliga ombudet skall bistå personer med 

psykisk funktionsnedsättning att få tillgång till samhällets stöd och hjälp inom olika områden och se 

till att insatserna samordnas och genomförs. Det personliga ombudet företräder ingen myndighet utan 

skall vara fristående och arbeta på klientens uppdrag. De inrättade verksamheterna med personligt 

ombud följs upp och utvärderas av Socialstyrelsen och länsstyrelserna tillsammans.  

 

ORGANISATION, LEDNING OCH SAMVERKAN 

 

Verksamheten med personligt ombud bedrivs i projektform i samarbete mellan kommunerna i Norra 

länsdelen, Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg och Hällefors. Verksamheten består av två heltidsanställda 

ombud (2,0 åa), Jenny Geffen och Maria Hanseborg. Personliga ombuden startade upp arbetet 190819 

och projektet pågår t.o.m 201231. Lindesbergs kommun är värdkommun och ansvarig chef för 

ombuden är enhetschef Maria Arnesson. Värdkommunen ansvarar för att ta fram förslag till 

uppdragsbeskrivningar och organisation i samråd med styrgrupp. 

  

Ledningsgruppen fattar beslut om verksamhetsberättelse, mål och vision, samt beslutar om de 

styrdokument som finns för verksamheten. I ledningsgruppen finns representanter från varje 

kommun, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och psykiatrin, primärvården och NSPH (nationell 

samverkan för psykisk hälsa) ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det 

psykiatriska området. Vid sammanträden redovisas arbetssituation, löpande statistik samt 

identifierade systemfel. 

 

Personliga ombuden arbetar utifrån de riktlinjer som anges i Socialstyrelsens meddelandeblad nr 

5/2011 och i förordning SFS 2013:522 samt föreskrift om statsbidrag HSLF-FS 2016:98.  

 

Målgruppen är personer med psykisk funktionsnedsättning. Målsättningen är att ombuden hanterar 

15-20 ärenden samtidigt. Vi kö ska följande grupper prioriteras: 

- Enskilda med minderåriga barn 

- Enskilda med akut problematik (ex hotas av vräkning, kronofogde m.m) 

- Enskilda under 35 år 

Målsättningen med projektet enligt verksamhetsbeskrivningen är; 

- att 85 % av de enskilda som får stöd från PO upplever att de är nöjda med det stöd de får 

(detta mäts via enkät) 

- att antal enskilda per heltidsarbetande PO bör begränsas till max 15 personer 

- att den tid PO arbetar med den enskilde inte överstiger 18 månader 

 

 

 



 
KLIENTARBETET 

Vanligaste orsakerna till varför kontakt söks med Personligt ombud (PO) 

De personer som söker stöd av personligt ombud har i de allra flesta fall en komplex problematik som 

medför svårigheter inom flera livsområden som försvårar deras vardag. Ofta har klienten flera 

pågående myndighetskontakter, där de olika myndigheterna ställer krav på den enskilde som kan vara 

svåra att genomföra; exempelvis inkomma med intyg, skicka in blanketter inom ett visst datum, etc. 

Kraven på det egenansvar som ställs kan vara svåra att hantera och bidrar till det kaos och otydlighet 

som många av våra klienter upplever. Behovet av råd och stöd är stort både för att öka klientens 

förståelse och delaktighet i de olika myndigheternas planering. Många av klienterna upplever en stor 

osäkerhet inför framtiden och över hur deras situation skall utveckla sig.  

Personer med psykiska funktionsnedsättningar är ekonomiskt mycket utsatta och ekonomi är en 

vanlig orsak till att man söker stöd hos PO. De flesta saknar inkomst från arbete och har antingen 

mycket låg/saknar helt sjukpenninggrundande inkomst vilket för många resulterar i ett beroende av 

försörjningsstöd. Skuldsättning och svårigheten att få sin ekonomi att gå ihop kan lätt försätta 

personen i en ond cirkel, där psykisk ohälsa leder till svag ekonomi och där ängslan, oron och ångesten 

över sin ekonomiska situation i sin tur leder till ytterligare försämrad psykisk hälsa.  

 

Sammanfattning av klientärenden under perioden 

Vi har under perioden 190819–191231 tagit emot 39 nya klienter, ungefär lika många kvinnor som 

män. 7 klienter har hemmavarande barn, varav 4 stycken är kvinnor och 3 stycken är män. Majoriteten 

av våra klienter är bosatta i Lindesbergs kommun, något vi kopplar till att vi får många ärenden från 

psykiatrin i Lindesberg. Yngsta klienten är född år 2001 (19 år) och den äldsta är född år 1955 (64 år). 

 

     

    

   

 

  

Nya klienter Kvinnor Män 

Totalt antal nya ärenden 20 19 

Totalt antal avslutade klienter 5 3 

Antal klienter som, helt 

eller delvis, har 

hemmavarande barn 

under 18 år vilka är kända 

för verksamheten 

Kvinnor Män 

(Inkluderar även barn till 

maka/make/reg. 

partner/sambo som är 

hemmavarande hos klienten.) 

4 3 



 
   

  

 

                        

 

 

UPPDRAG, ÅTGÄRD och RESULTAT 

Beskrivning av de dominerande inslagen i verksamheten: 

Frågor kring ekonomi, sjukvård och myndighetskontakter har varit de största uppdragen, med en 

övervikt av ekonomiska frågor.  Åtgärderna är kontakter med berörda myndigheter och hjälp med 

ansökningar, följa med på möten, stödja i planering men även att ge råd och stöd där vi har möjlighet 

att tillsammans med klienten skapa förståelse för hur samhällsapparaten fungerar, allt för att stötta 

individens egen förmåga och kompetens i vardagen. Många av våra klienter saknar tyvärr ett socialt 

nätverk och har därför ingen i sin närhet att be om hjälp eller rådfråga.  

Antal ärenden enligt 

åldersgrupp 

Kvinnor Män 

18 - 29 år 6 7 

30 - 49 år 5 4 

50 - 65 år 9 8 

Avslutade ärenden 

enligt åldersgrupp 

Kvinnor Män 

18 - 29 år  1 

30 - 49 år 4  

50 - 65 år 1 2 

Antal ärenden 

fördelat på kommun 

Kvinnor Män 

Lindesberg 13 13 

Nora 1 3 

Hällefors 3 1 

Ljusnarsberg 4 1 

Antal avslutade 

ärenden fördelat på 

kommun 

Kvinnor Män 

Lindesberg 4 2 

Nora 0 1 

Hällefors 0 0 

Ljusnarsberg 1 0 



 
 

Beskrivning av orsaken/orsakerna till att klienter tagit kontakt med PO 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

• 22 klienter har fått stöd med sin ekonomi. Vi har bland annat varit i kontakt med Kronofogden, 

Skatteverket, Försäkringskassan, kommunernas budget- och skuldrådgivare, socialförvaltningarna, 

banker, försäkringsbolag, arbetsgivare, hyresvärdar, bostadsrättsföreningar, inkassobolag/borgenärer, 

överförmyndarnämnden, tingsrätten, Svenska kyrkan och CSN, advokatbyråer, Förvaltningsrätten, 

mm. 

• 7 uppdrag har handlat om boende och klienterna har fått stöd i kontakter med social-

förvaltningarna, Kronofogdemyndigheten, bostadsrättsföreningar, kommunala bostadsbolag samt 

privata hyresvärdar. 

• 8 klienter har vi hjälpt med stöttning i arbete/sysselsättning, där kontakter tagits med bland 

annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, försörjningsstöd, arbetsgivare, Sofint 

mottagningsteam/samverkansteam och AME. 

• 16 klienter har fått vårt stöd i kontakter med hälso- och sjukvården; vi har varit i kontakt med 

samt deltagit i möten med primärvården, allmänpsykiatrin i Lindesberg, sluten psykiatrisk 

vårdavdelning Lindesberg, vuxenhabiliteringen, beroendecentrum i Örebro, patientombud, 

tandvården mm. 

• 14 klienter har vi varit behjälpliga i kontakten med myndigheter såsom; Kronofogden, 

Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan (sistnämnda har det handlat om ansökan av 

sjukpenning, aktivitetsersättning, bostadsbidrag, bostadstillägg, samt omprövningar och överklagan av 

beslut som har tagits) samt att ansöka om god man. 

Ekonomi 11 11 

Bostad 6 1 

Sysselsättning 3 5 

Struktur i vardagen 0 1 

Bryta isolering 2 1 

Relationsfrågor 1 0 

Existentiella frågor 0 0 

Stöd i kontakten med myndighet 8 6 

Stöd i kontakten med sjukvården 10 6 

Annan orsak, ange vilken;   

Stöd i kontakt med sin boendestödspersonal i 
bemötande 

1 2 

Stöd i kontakt med barnens skola 2  

Kontaktorsak/behovsområde  

 Flera orsaker kan anges per person  Kvinnor Män 



 
• Vi har hjälpt klienter att ansöka om kommunala insatser enligt socialtjänstlagen (SoL): såsom 

ekonomiskt bistånd, boendestöd, särskild bostad, öppenvård med missbruksproblematik 

• Vi har informerat klient om hur man kan gå till väga vid missnöje i hälso- och sjukvården genom att 

exempelvis ta kontakt med IVO, patientnämnden samt patientombud. 

• Personal har också kontaktat oss och rådfrågat om tillvägagångssätt, stödutbud och så vidare.        

 

Måluppfyllelse 

Målsättningen att 85 % av våra klienter är nöjda med det stöd de fått efter avslutad insats har mätts via 

enkät. Totalt har 8 klienter avslutats vilka kommer bli erbjudna att svara anonymt på en enkät under 

våren -20. Detta kommer att redovisas tillsammans med övriga avslutade klienter under 2020. 

Målet med att begränsa antalet klienter till max 15 ärenden under perioden 190819–191231 har 

uppfyllts. 

 

 

SYSTEMFEL OCH UPPMÄRKSAMMADE BRISTER 

Personligt ombud ska enligt förarbetena (Socialstyrelsens meddelandeblad nr 5/2011, SFS 2013:522) 

verka för att personer med psykiska funktionsnedsättningar som grupp ska få bättre livsvillkor. Det 

sker genom att vi uppmärksammar och identifierar systemfel, hinder och brister. Uppmärksammade 

brister redovisas årligen till länsstyrelsen samt regelbundet till ledningsgruppen vars kontaktpersoner 

rapporterar vidare till berörd myndighet. Personliga ombud tar vid behov direkt kontakt med berörd 

verksamhet ex enhetschef eller samordnare för att snabbt kunna undanröja eller åtgärda en akut brist. 

Arbetet med rapporteringen av systemfel ska utöver att stärka målgruppen även bidra till 

verksamheternas löpande kvalitetsarbete och lärande, därför är vi tydliga med att vi som ombud vill 

etablera goda relationer och samverkan med såväl individer som verksamheter. För oss handlar det 

inte om att peka finger och svartmåla vare sig enskilda eller verksamheter, utan snarare bidra till ökad 

medvetenhet om vår målgrupps utsatthet och särskilda behov. Vår förhoppning är sedan att berörda 

verksamheter, myndigheter och samhället använder personliga ombudens kunskaper och erfarenheter 

för att förbättra villkoren för hela målgruppen.  

 

Följande brister har uppmärksammats 

Sedan projektet startade 19 augusti 2019 fram tills sista december 2019 har vi uppmärksammat 

följande systemfel och brister såsom; 

- Brist i bemötande från boendepersonal/boendestöd. Klienter har uttryckt att de får fel eller 
dåligt bemötande av sin boendepersonal eller boendestöd. Personligt ombud har varit 
behjälpliga både med rådgivning inför samtal med boendestöd plus medverkat vid möten på 
ett gruppboende där flera klienter samlat ihop sig angående sitt missnöje med 
boendepersonalen. 
 

- Brist i tillgänglighet till läkare plus otillräcklig vårdinsats på allmänpsykiatrisk mottagning. 
 

- Brist på vård och stöd samt dröjsmål innan tillräckliga insatser sätter igång resulterar i att en 
klient med svår psykisk sjukdom inte fångas upp förrän personligt ombud kopplas in. 
Kommunen samt vården signalerar klientens situation och kontaktar PO. Klienten har hamnat 



 
i social utsatthet med allvarligt försämrat hälsotillstånd, ekonomin har rasat vilket resulterar i 
vräkning. 
 

- Brist i samordning mellan vårdcentral och allmänpsykiatrisk mottagning avseende vilken 
verksamhet som ska utfärda läkarintyg för körkortstillstånd. Individen bollas mellan 
verksamheterna som hänvisar till varandra. 
 

- Brist i samordning och samsyn mellan kommun, hälso- och sjukvård samt myndigheter medför 
att klient med stort behov av stöd hamnar mellan stolarna. Verksamheterna ser till sitt 
regelverk och hänvisar personen till annan verksamhet vilket medför dröjsmål till att få rätt 
hjälp och stöd. Personen cementeras i sin utsatthet istället för att få sammanhållet stöd att 
komma ur sin sociala situation med bidragsberoende, ekonomisk utsatthet, psykisk ohälsa och 
isolering. 

 

- Kommun beslutar att införa avgift för boendestöd enligt SOL, detta resulterar i att flertalet 
klienter tvingas att säga upp insatsen på grund av svag ekonomi och att de själva inte anser att 
de har råd att bekosta insatsen. Dessa klienter vänder sig då till PO för att få stöd men deras 
behov kvarstår eftersom PO inte har samma uppdrag som boendestöd.  

 

- Klient kan ej ta sig till daglig sysselsättning i syfte att bryta social isolering på grund av 
ekonomin. Berörd kommun beviljar ej resor till daglig verksamhet enligt SoL. 
 

- Avslag på ansökan om aktivitetsersättning på grund av striktare regler och förhållningssätt hos 
Försäkringskassan gällande beviljande av aktivitetsersättning för personer med psykisk 
funktionsnedsättning. Långa handläggningstider hos Försäkringskassan medför ökad 
belastning för kommunerna och vården. Försäkringskassan ger avslag på läkarintyg därför att 
de saknar specifika formuleringar eller ord vilket medför att läkare måste lägga tid på att skicka 
in nya underlag vilket fördröjer processen. 

 

- Klienter som fått indragen sjukpenning eller avslag på ansökan aktivitetsersättning och blir 
hänvisade att söka försörjningsstöd, får i de flesta fall avslag eftersom man tittar på klientens 
inkomst tre månader tillbaka, vilket enligt deras beräkningsgrund ofta påvisar ett överskott. I 
de flesta fall har inte klienten några pengar överhuvudtaget. 
 

- Målgruppen har svårt att själv överblicka vilket stöd de har rätt till eller veta vilka anpassningar 
som kan finnas för den enskilde och det saknas samordning mellan olika myndigheters 
regelverk. 
 

- Det är svårt att av egen kraft bryta beroendet av försörjningsstöd.  Mycket ansvar läggs på 
individen själv, och det är den förmågan våra klienter ofta saknar. 
 

- Flertalet klienter med NP-diagnoser får inte förståelse för sin funktionsnivå och det ställs för 
höga krav av myndighetspersoner då det råder brist på kunskap om deras kognitiva 
svårigheter. Vi har flertalet klienter i denna målgrupp som har behövt vår närvaro på besök i 
vården eller andra möten med myndigheter därför att man behöver hjälp att göra sig förstådd, 
få tolkat och förklarat i efterhand vad som sades på möten samt minnesstöd i form av 
minnesanteckningar. Det senare är en enkel åtgärd som yrkesutövare lätt kan sammanfattas 
vid slutet av mötet men förvånansvärt nog är det väldigt få som erbjuds eller vågar fråga om 
det stödet och då blir det istället att personligt ombud tar den rollen. 
 



 
- Bristen på bostäder drabbar våra klienter extra hårt. Personer med psykisk ohälsa, som har 

osäker och låg inkomst, är skuldsatta och/eller har betalningsanmärkning, har idag mycket 
svårt att få en egen bostad då det inte får förekomma skuldsättning. Privata hyresvärdar kräver 
dessutom ofta en deposition på en hyresavgift i förskott vilket är svårt för många av våra 
klienter att ha råd med när marginalerna är så knappa.  
 

- Ett annat problem gällande bostad och ekonomi är regleringen av bostadstillägg. Hyra ska 
betalas i förskott, men Försäkringskassan betalar ut bostadstillägg i efterhand, då nästa 
månads hyra ska betalas. Första månaden i eget boende blir därför extra ekonomiskt 
ansträngande. Handläggningstiden för bostadstillägg är ca 2–3 månader, även om man tidigare 
varit beviljad, vilket också innebär en mycket ansträngd ekonomi. 

 

 

ÖVRIGA VERKSAMHETSHÄNDELSER  

 

Ledningsgruppen har under hösten 2019 inte haft något ledningsmöte då det främst har förts 

diskussioner om hur det arbetet bäst kan planeras och genomföras, enskilt i norra länsdelen eller ihop 

med övriga kommuner i länet. Det första mötet kommer därmed att ske 200210. 

Under året har personliga ombud deltagit på arbetsplatsträffar (APT) tillsammans med vår 

arbetsledare samt övriga medarbetare i enheten för öppenvårdsinsatser, Socialförvaltningen 

Lindesbergs kommun. Under 2020 kommer personliga ombud att ha egna arbetsplatsträffar med 

arbetsledare. 

Vi har deltagit på ett flertal SIP-möten, en samverkansform som vi upplever fungerar hittills. Generellt 

finns ett behov av att myndigheter och aktörer i samhället samverkar oftare och har en helhetssyn där 

man utgår utifrån individens behov eftersom våra klienter ofta har en komplex problematik och är 

beroende av flera olika kontakter. 

 

INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING 

 

Vi har varit med som utställare och informerat om vår verksamhet på följande evenemang 

- Psykiatriveckan som anordnades på Lindeskolan, Lindesbergs kommun i samarbete med 

KNÖL-kommunerna, Region Örebro län samt brukarorganisationer. 

- Samordningsförbunden i Örebro län, mässa i Örebro 

Vi har besökt och informerat om vår verksamhet hos bl.a. budget- och skuldrådgivaren i Lindesberg 

och Ljusnarsberg kommun, samtliga vårdcentraler i norra länsdelen, socialtjänstens tjänstemän i 

samtliga kommuner, samverkan- och mottagningsteamet, arbetsmarknadsenheten i Nora och 

Lindesbergs kommun, anhörigkonsulten FPS i Örebro län, allmänmottagningen samt 

slutenvårdsavdelningen på psykiatrin i Lindesberg, boendestödjare i samtliga kommuner m.fl. 

Vidare har vi fortlöpande informerat de handläggare, tjänstemän och andra personer som vi i våra 

uppdrag kommit i kontakt med. Därutöver har vi lämnat broschyrer till servicecenter och bibliotek i 

samtliga kommuner. 



 
Information om vår verksamhet finns också på kommunernas hemsidor. Personligt ombud har även 

en nationell hemsida, www.personligtombud.se. Där finns ytterligare information, publikationer och 

uppsatser från olika högskolor som handlar om verksamheten. 

 

 

UTBILDNINGAR, FÖRELÄSNINGAR OCH KONFERENSER 

 

Vi har under hösten deltagit på följande utbildningar och konferenser; 

• 3 dagars introduktionsutbildning i Stockholm för nyanställda personliga ombud 

genom Socialstyrelsen. 

• PO-konferens i Stockholm, arrangör Länsstyrelserna i Stockholm, Södermanland, 

Uppsala, Värmland och Örebro län  

Teman för föreläsningarna; 

- Vräkningsförebyggande arbete, Upplands Väsby kommun och Väsby hem 

- Barn som anhöriga till föräldrar med psykiska funktionsnedsättningar, Ingela 

Furenbäck och Mona Pihl, forskare NKA. 

- Kris, trauma och migration, Annicka Lang, leg psykolog 

 

• Mässa, mingel och föreläsningar arrangör Samordningsförbunden i Örebro Län samt 

Stiftelsen 1000 Möjligheter 

  Tema: Jämställdhet och våld i nära relationer  

 

• Psykiatriveckan, arrangör kommunerna i norra länsdelen, FINSAM, Hjärnkoll, NSPH samt 

Region Örebro län. Vi deltog både med ett eget bord med vårt material och informerade om vår 

verksamhet samt lyssnade på 3 föreläsningar. 

Tema: Anhörig till person med psykisk ohälsa 

 

• Vi har också gett en föreläsning för undersköterskestuderande på vuxenutbildningen på 

Stora Hjernet i Nora kommun. Där informerade vi om vårt arbete och målgruppen samt pratade om 

psykisk ohälsa och hur vardagen kan se ut för personer som har en psykisk funktionsnedsättning. Vi 

fick mycket bra respons från både studenterna och kursansvarig och har blivit ombedda att ge en ny 

föreläsning under våren 2020, något vi ser fram emot! 

 

 

MÅL OCH AKTIVITETER FÖR ÅR 2020 

 

Vår plan för verksamheten år 2020 är att fortsätta arbeta med de huvuduppgifter som personligt 

ombudsverksamheten omfattas av inom ramen för projektet, det vill säga; direkt klientarbete, sprida 



 
information om verk-samheten, uppsökande arbete, systempåverkande frågor, samt verk-

samhetsutveckling. 

 

• Måluppfyllelse enligt angiven målsättning i verksamhetsbeskrivningen.  

• Vår ambition är att verksamheten fortsätter att utvecklas och att våra klienter får ett professionellt 

och kvalitativt stöd. 

• Vi kommer fortsätta att sprida information för att göra vår verksamhet känd hos allmänheten, 

myndigheter samt med att etablera goda kontakter i det geografiska upptagningsområdet. 

• Vi hoppas kunna bidra till att öka kunskapen i samhället om psykiska funktionsnedsättningar, så att 

till exempel bemötandet av den enskilde individen blir bättre i de verksamheter där de finns. 

• Vår förhoppning är att nuvarande och blivande klienter kommer att få möjlighet till ökad delaktighet 

i samhället utifrån de rättigheter och möjligheter som finns. 

• Vi kommer genom fortsatt regelbunden kontakt på de lokala arenorna att verka för att göra 

personligt ombudsverksamheten mer känd hos allmänheten och klientgruppen.  

• Vi kommer att fortsätta att påvisa brister i samhället och hinder för vår målgrupp. 

• Vi eftersträvar att ha kvar ett klientantal på cirka 15-20 ärenden var samt upprätthålla god 

genomströmning i verksamheten. 

• Verksamheten kommer fortsätta att använda det statistikunderlag som använts i år för att få en tydlig 

bild av ärendenas karaktär och innehåll. Utifrån statistiken som redovisas på grupp-nivå kan det 

utläsas bland annat antal klienter, kön, kommun, samt rapporterade systemfel.  

• Vi kommer att fortsätta arbeta för att hitta/skapa nya samverkansformer och gemensamma träffar 

med respektive kommuns socialtjänst då vi upplever att ett nära samarbete förbättrar resultatet för 

våra klienter. 

• Vi kommer under januari 2020 påbörja handledning i Örebro hos Kristina Elgenstierna på 

Gestaltstudion Familjemottagning. 

• Vi har planerat in nätverksträffar tillsammans med ombuden i Karlskoga för kollegialt utbyte och 

stöd. 

• Vi önskar att Personligt ombud under året ges möjlighet att delta vid föreläsningar och kurser för att 

erhålla relevant kompetensutveckling. 

• Vi önskar att Personligt ombud får delta i den nationella regionskonferensen som 2020 hålls i 

Värmland i september. 

• I april ge en ny föreläsning för undersköterskestuderande på vuxenutbildningen i Nora kommun. 

• Vi hoppas på att projektet med personligt ombud kommer att övergå till en permanent verk-samhet 

då vi tror på uppdraget och har fått mycket respons från både verksamheter och framförallt klienterna 

att vi behövs och gör skillnad! 

 

Lindesberg 2020-02-07 

 

Jenny Geffen, Personligt ombud Maria Hanseborg, Personligt ombud 

 



 
 

    Lindesberg den 17 april 2020 

 

 

Till kommunfullmäktige i  

Ljusnarsbergs kommun 

Hällefors kommun  

Nora kommun 

Lindesbergs kommun 

Arbetsförmedlingen 

Samordningsförbundets i norra Örebro län, SOFINTs, verksamhet regleras av 
lagstiftning, främst lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
(2003:1210) samt Kommunallagen (2017:725). Den regleras också av 
förbundsordningen1, ett styrdokument för förbundet som fastställs av förbundets 
medlemmar. Aktuell förbundsordning är från 2014. Ett ändringsförslag av 
förbundsordningen lämnades till er medlemmar under 2017 men fastställdes aldrig.  

Under våren 2019 har styrelsen för SOFINT vidtagit ett antal åtgärder med anledning 
av revisionsrapporten för verksamhetsår 2018 där en av åtgärderna är att fullfölja det 
tidigare påbörjade arbetet med att ta fram ett nytt förslag på förbundsordning för 
SOFINT. 

Ni har vid tidigare tillfälle beretts möjlighet att komma med yttranden/synpunkter 
kring föreliggande förslag. Ändringar i förslag till förbundsordning har delvis 
genomförts i enlighet med dessa yttranden.  

-Ändring av hänvisningar i § 16 2 st har gjorts till § 12 respektive § 17, istället för till § 
11 respektive § 16 som fanns i det ursprungliga förslaget.  

-I ett yttrande framkommer önskemål om förtydligande i förbundsordningen kring 
hur representanter utses vid avsägelse av uppdrag. Då medlemmarna i 
Samordningsförbundet SOFINT består både av staten (Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen) samt region och kommuner, med olika tillvägagångssätt hur 
representanter ska utses, så är bedömningen att denna ändring inte kan genomföras. 
Frågan om hur representanter utses vid avsägelse av uppdrag är en fråga för 
respektive medlem. Förbundschef i SOFINT kan ge stöd när ny/omval är aktuella.  

För att Samordningsförbundets i norra Örebro län, SOFINT ska få en ny 
förbundsordning behöver nu varje medlem ta beslut om förbundsordningen varför Ni 
ombeds nu att besluta om den. Ny förbundsordning träder i kraft när alla 
medlemmar har fastställt den. 

 

 

  

                                                             
1 Se § 8 lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210)  



 
Vi önskar få beslut kring förbundsordningen skickad till: 

 

Samordningsförbundet i norra Örebro län  

Kristinavägen 49 c 

711 30  LINDESBERG 

 

Vid frågor kontakta:  

 

Marie-Helén Lindström, Områdeschef, Försäkringskassan 

tel 010-1126223 

 

Olle Kalat, Förbundschef ,SOFINT  tel 073-960 76 72 
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FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET I NORRA ÖREBRO LÄN, 

SOFINT   

 

 1 § SAMORDNINGSFÖRBUNDETS BILDANDE  
Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, SFS 

2003:1210. Förbundet bildades 1 juli 2005. 

 

2 § FÖRBUNDETS NAMN  
Förbundets namn är Samordningsförbundet i norra Örebro län SOFINT 

 

3 § FÖRBUNDETS SÄTE 

Förbundets säte är kommun Lindesberg.   

 

4 § FÖRBUNDETS MEDLEMMAR 

Förbundet har sju medlemmar: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Örebro län, samt kommunerna 

Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. 

 

5 § FÖRBUNDETS ÄNDAMÅL  
Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för medlemskommunerna svara för en finansiell samordning 

inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Örebro län och kommunerna 

Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora, i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning.  

 

De gemensamma resurserna ska användas för att främja samverkan och samordning mellan parterna i förbundet samt 

underlätta eller förbättra möjligheterna av samordnande rehabiliteringsinsatser för medborgaren, i syfte att den 

enskilde ska förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete och därigenom stärka sin möjlighet till försörjning.  

   

6 § STYRELSE  
Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av sju ledamöter och sju ersättare. Varje medlem 

utser en ledamot och en ersättare. Ej tjänstgörande ersättare i styrelsen har närvaro- och yttranderätt på styrelsemötena.  

 

Ordförandeskapet är rullande och styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande för en period om två år. 

 

Mandattiden är fyra år räknat från och med den 1 april året efter det år som val av fullmäktige i region och kommuner 

har ägt rum. 

 

7 § UPPGIFTER OCH BESLUTANDERÄTT  
Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Innan beslut om budget fattas ska samråd ske med medlemmarna. 

 

Frågor om budget, verksamhetsplan, mål och riktlinjer för verksamheten, beslut om projekt eller beslut om ändring av 

redan pågående projekt, årsredovisning samt tillsättning av förbundschef kräver kvalificerad majoritet med ¾. 

 

Förbundet har till uppgift att  

1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen  

2. stödja samverkan mellan samverkansparterna  

3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser  

4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas  

5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder   

6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen   

7.registrera insatser som finansieras av förbundet i det för parterna  

   gemensamma uppföljningssystemet SUS 
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Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt 

som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda. 

 

8 § PERSONAL  

Förbundsstyrelsen ska utse en tjänsteman som ska leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar.    

 

Styrelsen har därutöver rätt att utse eller anställa den personal som behövs för att utöva administrativa uppgifter. 

 

9 § INITIATIVRÄTT  

En medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt respektive huvudmans beslutsordning. 

 

10 § SAMRÅD  

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet 

och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse.  

 

Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningarna som behövs för att styrelsen ska 

kunna fullgöra sina uppgifter.   

 

Styrelsen ska se till att medlemmarna informeras innan beslut fattas avseende verksamheten som är av principiell 

beskaffenhet eller av större vikt. 

 

Styrelsen ansvarar för att minst en gång per år tillsammans med övriga förbund i Örebro län eller enskilt sammankalla 

till ett samråd med medlemmarna.  

 

11 § KUNGÖRELSER   

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på kommunernas samt Region Örebros 

officiella anslagstavla samt på förbundets hemsida.    

 

12 § ANDELAR I TILLGÅNGAR OCH SKULDER SAMT FÖRDELNING AV KOSTNADER  
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad man tillskjutit för 

att täcka kostnaderna.  

 

Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, Region Örebro län med en 

fjärdedel samt kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora, gemensamt, med en fjärdedel. 

Fördelningen mellan kommunerna ska göras utifrån invånarantalet den 1 november året före det år som fördelningen 

avser. 

 

13 § STYRNING OCH INSYN  

Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för verksamheten och ekonomin som skickas 

till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall för 

medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska redovisa verksamhetsplan för kommande år för medlemmarna. 

 

Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga krediter för verksamheten.  

 

14 § BUDGET  

Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de kommande tre åren. 

För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. Överskott eller underskott överförs till 

nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten. 

    

Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår. Förbundsstyrelsen ska 

dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten.  
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15 § REVISORER OCH REVISION  

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje 

förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan utse en gemensam 

revisor.  

 

Revisorer väljs för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det att val av fullmäktige i region och kommuner 

har ägt rum. Mandattid för statens revisorer hanteras i särskild ordning. Revisorer ska såvitt avser kommun och 

landsting utses av kommun- och regionfullmäktige.  

 

Om kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora samt Region Örebro län, beslutar om en gemensam 

revisor så är det denne revisor som granskar förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning för 

de fem parterna. 

 

Justering av revisorernas protokoll tillkännages på anslagstavla hos kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg, 

Nora samt Region Örebro län. Revisionsberättelse inklusive revisionsrapport skall lämnas till styrelsen och 

förbundsmedlemmarna. Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet 

och om skadeståndstalan skall väckas.  

 

16 § UTTRÄDE  

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år.  

  

Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras enligt 

12 § i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den kommunala sidan återstår minst en kommun ska 

upplösning ske endast om det beslutas enligt 17 §.   

 

17 § LIKVIDATION OCH UPPLÖSNING  

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera medlemmar utträder ur 

förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan huvudmännen.  

  

När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska kvarvarande tillgångar 

fördelas enligt principerna i 12 § i denna förbundsordning. Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen.  

  

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Det görs genom att 

styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som redovisar betalning av skulder, försäljning 

av egendom och skiftet av resterande tillgångar därefter. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela 

likvidationen. Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits 

medlemmarna.   

 

18 § TVISTER  

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid en allmän domstol i Sverige.  

 

19 § ERSÄTTNING TILL LEDAMÖTER, ERSÄTTARE OCH REVISORER   

Ersättning för arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, ersättare och revisorer ska 

följa region Örebros principer och dessa kostnader belastar förbundet. För den revisor som Försäkringskassan utser 

betalas ersättning i särskild ordning.   

 

20 § ARKIVTILLSYN  

Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter 

enligt arkivlagen (1990:782).    
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Avtal för Industriteknisk utbildning, dnr KS 20/00006 
 
Beslutsunderlag 
Anbudssvar från Rinman Education. 

 
Ärendet 
Pihlskolan har upphandlat Industriteknisk utbildning för perioden 2020-06-20 
– 2023-06-19 (Tre år framåt). Avtalet kan med ensidig rätt förlängas av 
beställaren 1+1 år. Upphandlingen avser kurser och utbildningar inom det 
tekniska området, men innefattar också andra moment förknippade med 
undervisning i enlighet med rådande författning.  
 
Upphandlingen har vunnits av Rinman Education AB, som också var enda 
anbudsgivare, och avtal ska förhandlas och senare förhoppningsvis tecknas 
med dem. Eftersom summan i avtalet överstiger skolchefens delegation måste 
kommunstyrelsen fatta beslut om att låta skolchef teckna föreliggande avtal 
för utbildning.   
 
Eftersom det i upphandlingen framkommit delar som inte varit möjliga att 
prissätta korrekt, men även andra saker som behöver förtydligas, kommer 
förhandling kring avtalet att inledas, varefter avtalstecknande blir möjligt.   

 
Ekonomi 
Anbudspriset ska ange kostnaden för 30 elever och gällande uppdraget för 
år 1. Rinman har uppgett att de är beredda att åta sig uppdraget till en årlig 
kostnad av 5 920 000 kronor. Summan överstiger det belopp som 
föregående avtal innehöll, och kostnaderna för gymnasieskolan kommer att 
stiga. Det ska då tas i beaktande att detta avtal till större del än tidigare tar 
upp fasta kostnader, d v s antal elever, och inte kommer att ge lika mycket 
tillkommande elevkostnader. 
 
Kostnaden för utbildningar hos Rinman Education uppgick totalt under 
2019 till omkring 5 600 000 kronor. Då innefattas även olika utbildningar 
inom vuxenutbildningar.  

 
Folkhälsa 
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En fungerande gymnasieutbildning bedömas ha stor inverkan på 
folkhälsan. 
 
Miljö 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv.  
 
Medborgarperspektiv 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Ge skolchef i uppdrag att teckna föreliggande avtal. 
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar ordförande Johan 
Stolpen (V) kort, skolchef Tina Lanefjord utvecklar. 
 
Johan Stolpen (V) ställer fråga gällande kostnader vid lågt elevantal vilken 
besvaras av skolchef Tina Lanefjord. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga gällande söktryck vilken besvaras av 
skolchef Tina Lanefjord och utvecklingsstrateg Peter Wiker. 
 
Johan Stolpen (V) ger också en kort information från Rinmanstiftelsens 
styrelse. 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
- Ge skolchef i uppdrag att teckna föreliggande avtal. 
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Firmateckningsrätt för kommunstyrelsen, dnr KS 
20/00094 
 
Beslutsunderlag 
Riktlinje Firmateckningsrätt för kommunstyrelsen 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-29 om en firmateckningsrätt som 
reglerar vilka som har rätt att teckna kommunens firma. I samband med detta 
vidgades firmateckningsrätten något eftersom förvaltningen uppfattat att 
firmatecknare allt oftare efterfrågas som undertecknare av olika avtal och 
dokument. 
 
Till skillnad från delegeringsordningen, som är det dokument som i de allra 
flesta fall reglerar rätten att exempelvis ingå avtal för kommunens räkning, så 
är firmateckningsrätten personlig och följer inte befattning. Det innebär att 
firmateckningsrätten ständigt måste bevakas och uppdateras då personer 
lämnar eller tillkommer i organisationen. 
 
Det har visat sig att behovet av firmateckningsrätt inte varit så omfattande 
som förvaltningen tidigare uppskattade, vilket innebär att föreliggande förslag 
innebär en minskning i rätten att teckna kommunens firma i jämförelse med 
föregående beslut.  
 

Ekonomi 
En mer begränsad firmateckningsrätt kan möjligen ge enklare överblick 
över ekonomiadministrationen, men förslaget bör inte leda till någon 
förändring av kommunens behov att ingå olika avtal och 
överenskommelser. 
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
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Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Firmateckningsrätt för kommunstyrelsen antas 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Firmateckningsrätt för kommunstyrelsen antas 
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Firmateckningsrätten är personlig och följer inte befattningen. 
Kommunstyrelsen måste därför fatta beslut om varje ny person som ska kunna 
teckna kommunens firma. 
 
Att teckna avtal och underteckna handlingar är inte ett beslut och kan således 
inte delegeras i delegationsordningen. Beslut att ingå ett avtal kan dock vara ett 
beslut och kan delegeras, men det omfattar inte rätten att skriva under ett avtal. 
 
I samband med att avtal och överenskommelser tecknas mellan Hällefors 
kommun och annan part förekommer det att underskrift av kommunens 
firmatecknare efterfrågas. Ofta begärs också att kommunen ska kunna visa ett 
beslut om att vederbörande person har blivit utsedd till firmatecknare.  
 
I de flesta ärenden framgår vem som är behörig att underteckna handlingar av 
delegationsordningen. Ibland är avtal/överenskommelser också följden av 
särskilt fattade beslut av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Det 
förekommer dock att kommunens firmatecknare efterfrågas i samband med 
ingående av avtal vid ärendetyper som inte anges i delegationsordningen, eller 
då kommunen ansöker om medel till diverse projekt. Många kommuner fattar 
därför beslut om att utse särskild firmatecknare för att underlätta 
ärendehanteringen, trots att bestämmelser om detta inte finns i kommunallagen. 
 
Nedanstående personer har rätt att på kommunstyrelsen vägnar teckna 
Hällefors kommuns firma var för sig: 
 
Ordförande Annalena Jernberg (S)  
1:a vice ordförande Johan Stolpen (V) 
2:a vice ordförande Vivianne Pettersson (M) 
Kommunchef Tommy Henningsson 
Ekonomichef Jessica Jansson 
 
Nedanstående personer har rätt att på kommunstyrelsens vägnar teckna 
Hällefors kommuns firma var för sig inom respektive ansvarsområde och 
inom befintlig budget: 
 
Kommunchef Tommy Henningsson 
Ekonomichef Jessica Jansson 
Skolchef Tina Lanefjord 
Socialchef Ingrid Holmgren 
HR-chef Ann Karlsson 
Kanslichef Mathias Brandt 
Fastighetschef Jessica Nilsson 
 
Nedanstående personer, två i förening, har rätt att kvittera medel på 
kommunens plus- och bankgiro samt bankkonton: 
 
Ekonomichef Jessica Jansson 
Controller Kristina Andersson 
Ekonom Mariana Segelström 
Redovisningsekonom Jenny Eriksson 
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Ekonomiadministratör Victoria Alfredsson 
 
Nedanstående personer, två i förening, har rätt att underteckna 
värdeförsändelser och motsvarande: 
 
Kanslichef Mathias Brandt 
Handläggare Birgitta Berggren 
Nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist 
Nämndsekreterare Kristina Nordling 
 
Nedanstående personer var för sig har rätt att på kommunstyrelsens 
vägnar teckna Hällefors kommuns firma vad gäller borgensåtagande 
beslutad av kommunfullmäktige: 
 
Ordförande Annalena Jernberg (S)  
Kommunchef Tommy Henningsson 
Ekonomichef Jessica Jansson 
 
Nedanstående personer var för sig har rätt att på kommunstyrelsens 
vägnar teckna Hällefors kommuns firma vad gäller undertecknande av 
momsdeklaration, ersättning för mervärdesskatt samt inkomstdeklaration: 
 
Ekonomichef Jessica Jansson 
Controller Kristina Andersson 
Ekonom Mariana Segelström 
Redovisningsekonom Jenny Eriksson 
Ekonomiadministratör Victoria Alfredsson 
 
Nedanstående personer var för sig har rätt att på kommunstyrelsens 
vägnar teckna Hällefors kommuns firma vad gäller undertecknande av 
arbetsgivardeklaration: 
 
HR-chef Ann Karlsson 
HR-konsult Erika Backius 
HR-konsult Jenny Andersson 
 
Nedanstående personer har rätt att, två i förening, företräda stiftelse och 
var för sig teckna dess firma för de av kommunen förvaltade stiftelser:  
 
Ordförande Annalena Jernberg (S)  
1:a vice ordförande Johan Stolpen (V) 
2:a vice ordförande Vivianne Pettersson (M) 
Kommunchef Tommy Henningsson 
Ekonomichef Jessica Jansson 
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Utredning kommunens verksamheter i gamla 
kommunhuset, dnr KS 19/00067 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2018-11-27 § 231 
Utredning kommunhuset, daterad 2019-08-15 
Bilaga ”Beräkning utifrån genomförd upphandling för ombyggnation av 
kommunhuset samt säkerställande av inventariebehov på 
biblioteksverksamheten”, daterad 2020-04-18 
Rapport Ekonomisk konsekvensanalys för kommunkoncernen vid minskad 
uthyrning mellan kommunen och bolaget, daterad 2020-04-20 
 
Ärendet 
I samband med att lokalförsörjningsplanen för 2019-2028 antogs gavs 
kommunförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att samla 
verksamheter som i dagsläget inryms i externt förhyrda lokaler i gamla 
kommunhuset. Bakgrunden var att stora delar av gamla kommunhuset stod 
tomma och att kommunen dessutom har antagit en princip om att i första hand 
nyttja egna lokaler för sin verksamhet. Kostnaderna för lokalerna i gamla 
kommunhuset, som till stora delar står outnyttjade, uppgår till omkring 1,1 
mkr under 2020. 
 
De verksamheter som identifierades som aktuella för en eventuell flytt och 
samlokalisering i gamla kommunhuset var bibliotek, hemtjänst, 
arbetsmarknad samt individ- och familjeomsorg. Eftersom Lärcentra som är 
en del av den kommunala vuxenutbildningen inryms i Godtemplargården, 
som sedan tidigare omfattas av avvecklingsbeslut, togs även denna 
verksamhet med i utredningen. Projektering genomfördes och en kalkyl 
upprättades. Konsekvenser för verksamheter och ekonomi till följd av en 
ombyggnation presenterades i rapport ”Utredning kommunhuset” daterad 
2019-08-15. De verksamhetsmässiga fördelarna för de berörda 
verksamheterna bedömdes överväga de verksamhetsmässiga utmaningarna 
kopplade till en eventuell omlokalisering. Kommunstyrelsen gav då 
förvaltningen i uppdrag att genomföra upphandling av ombyggnation av 
kommunhuset för att sedan redovisa kostnaderna till kommunstyrelsen för 
definitivt beslut.  
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Efter genomförd upphandling kan konstateras att den totala anbudssumman 
för genomgripande renovering och ombyggnad för berörda verksamheter 
uppgår till 31,25 miljoner kronor. Tillkommer gör utgifter i form av 
byggadministration och myndighetsavgifter. Dessutom bör 10 % av 
anbudssumman läggas till för oförutsedda utgifter. Det innebär att den totala 
investeringsutgiften för renovering och ombyggnation uppgår till 35,8 
miljoner kronor. Detta kan jämföras med förhandskalkylen som uppgick till 
49,2 miljoner kronor. Skillnaden mellan kalkyl och upphandlat pris förklaras 
av att det för tillfället råder en för beställare gynnsam konjunktur på 
byggmarknaden.  
 
Om beslut tas om genomförande kommer nya lokaler för biblioteket att stå 
klara för inflyttning 1 april 2021 då verksamheten har möjlighet att frånträda 
lokalerna i centrumhuset. Hela projektet ska vara färdigställt 31 oktober 2021. 
 

Ekonomi 
Investeringsutgiften för fastighetsrelaterade renoverings- och 
ombyggnadsbehov uppgår till 35,8 miljoner kronor. Investeringsutgiften 
för nya inventarier beräknas till 0,7 miljoner kronor. Häri ingår bland annat 
inköp av helt nya inventarier till biblioteket. Förvaltningen har ansökt om 
bidrag för delar av inventarier till biblioteket och kalkylerat med att 
kommunen kommer att erhålla 750 tkr i bidrag. Om kommunen inte 
beviljas något bidrag eller endast delar av det, innebär det att kommunens 
investeringsutgifter ökar med motsvarande samt att kommunens 
kapitalkostnader ökar med en drygt en tiondel av investeringsutgiften.  
 
Den totala investeringsutgiften för byggprojekt och inventarieinköp uppgår 
alltså till 36,5 miljoner kronor. Utgifterna kommer inte att kunna 
finansieras med likvida medel utan kräver nyupplåning med hela beloppet. 
Detta genererar räntekostnader om 1 095 tkr per år med ett antagande om 
tre procents räntesats. 
 
De ekonomiska konsekvenserna för kommunen till följd av renovering och 
lokalanpassning av kommunhuset består i minskade externa lokalkostnader 
samt ökade finansiella kostnader på grund av nyupplåning. Totalt innebär 
projektet en ökning av driftkostnaderna med 800 tkr per år. Förvaltningen 
bedömer att det inte finns förutsättningar att effektivisera denna summa i 
verksamheterna vilket innebär att kommunstyrelsen behöver kompenseras 
för kostnadsökningen i budgetprocessen inför 2021 om projektet ska 
genomföras. Dessutom uppstår kostnader av engångskaraktär; inköp av 
förbrukningsinventarier och flyttkostnader, vilka beräknas till totalt 327 tkr 
och belastar det budgetår då investeringen genomförs.  
 
De externt förhyrda lokalerna för hemtjänst, arbetsmarknad samt individ- 
och familjeomsorg som sägs upp om projektet genomförs ägs av 
kommunens bostadsbolag. Eftersom bolaget inte ser någon efterfrågan på 
den typen av lokaler som kommunen lämnar, kommer fastigheten där 
individ- och familjeomsorgen finns i dag sannolikt att behöva rivas. Det 
innebär en engångskostnad för bolaget det år rivning genomförs. Lokalen 
där hemtjänsten och arbetsmarknadsenheten finns idag har ett bättre läge 
men det kan inte uteslutas att långsiktiga vakanser kan uppstå som en följd 
av att kommunen lämnar lokalen. Detta leder till intäktsbortfall för 
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bostadsbolaget om 387 tkr på årsbasis. Eftersom lokalen inryms i 
bottenvåningen på ett bostadshus kan den inte avvecklas för att minska 
kostnaderna.  

 
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 
För medborgarna i Hällefors kommun torde det vara angeläget att ett beslut 
kring det gamla kommunhusets framtid fattas då fastigheten har stor 
inverkan på centrumbilden och frågan har tidigare engagerat medborgarna.   
 

 
Förvaltningens förslag till beslut 

 
- Ge förvaltningen i uppdrag att verkställa ombyggnation av kommunhuset i 

enlighet med utförd upphandling. 
 

- Tilläggsbudgetera kommunstyrelsen för de utökade driftkostnaderna om 
800 tkr per år som projektet medför från och med år 2021. 

 
- Tilläggsbudgetera kommunstyrelsen 11 miljoner kronor i 

investeringsbudget för verksamhetsåret 2020 under förutsättning att 
kommunfullmäktige fattar beslut om genomförande av ombyggnation i 
enlighet med utförd upphandling.  

 
- Projektet finansieras genom nyupplåning om maximalt 36,5 miljoner 

kronor.  
 

- Uppdraget att göra en ekonomisk komplettering utifrån kommunkoncern-
perspektivet anses utfört. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar fastighetschef 
Jessica Nilsson och ekonomichef Jessica Jansson föredrar kring ekonomisk 
komplettering utifrån kommunkoncernperspektivet. Kommunchef Tommy 
Henningsson tillför. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om garantier för att kommunen skulle 
beviljas statsbidrag för kommuner med svag bostadsmarknad, vilket besvaras 
av ekonomichef Jessica Jansson. 
Vivianne Pettersson (M) yrkar att ärendet pausas, utifrån det osäkra läget med 
anledning av Covid-19. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om det är klart att sätta igång projektet 
om kommunen beslutar om en ombyggnation, vilket besvaras av 
fastighetschef Jessica Nilsson. 
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Katja Ollila (V) yttrar sig och yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) tilläggsyrkar att ge förvaltningen i uppdrag 
att söka statsbidrag för kommuner med svag bostadsmarknad. 
 
Under ärendet yttrar sig också Vivianne Pettersson (M) och ordförande 
Annalena Järnberg (S). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer först bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut inklusive sitt eget tilläggsyrkande, vilket 
bifalls och därmed faller Vivianne Petterssons (M) yrkande. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Ge förvaltningen i uppdrag att verkställa ombyggnation av kommunhuset i 
enlighet med utförd upphandling. 

 
Tilläggsbudgetera kommunstyrelsen för de utökade driftkostnaderna om 800 
tkr per år som projektet medför från och med år 2021. 

 
Tilläggsbudgetera kommunstyrelsen 11 miljoner kronor i investeringsbudget 
för verksamhetsåret 2020 under förutsättning att kommunfullmäktige fattar 
beslut om genomförande av ombyggnation i enlighet med utförd upphandling.  

 
Projektet finansieras genom nyupplåning om maximalt 36,5 miljoner kronor.  

 
Uppdraget att göra en ekonomisk komplettering utifrån kommunkoncern-
perspektivet anses utfört. 
 
Ge förvaltningen i uppdrag att söka statsbidrag för kommuner med svag 
bostadsmarknad. 
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Datum  

2020-04-18  

Ekonomienheten 

   

Jessica Jansson, 0591-64106   

   
 

  

Beräkning utifrån genomförd upphandling för 
ombyggnation av kommunhuset samt säkerställande av 
inventariebehov på biblioteksverksamheten 
 

1 Kalkylerat underlag 

Utifrån tidigare underlag från kommunförvaltningen har kommunstyrelsen 

beslutat att genomföra en upphandling av ombyggnad av kommunhuset enligt 

nedanstående beräkningsunderlag. 

 

1.1 Total ekonomisk påverkan för kommunen 
De ekonomiska konsekvenserna för kommunen som helhet, till följd av en 

ombyggnation av kommunhuset, består i minskade externa hyreskostnader 

och ökade finansiella kostnader på grund av nyupplåning. Däremot tas ingen 

hänsyn till internräntan då den utgör ett nollsummespel för kommunen som 

helhet. Internräntan påverkar endast kommunstyrelsens budget på 

verksamhetsnivå. Den totala ekonomiska påverkan för kommunen beskrivs ur 

ett kommunfullmäktigeperspektiv.  

 

2019 års lokalkostnader för IFO, AME 1 140 tkr 

2019 års lokalkostnader för hemtjänst, SSK 421 tkr 

2019 års lokalkostnader för bibliotek 1 023 tkr 

2019 års lokalkostnader för lärcentra 55 tkr 

SUMMA LOKALKOSTNADER 2019  2 639 tkr 
I lokalkostnaderna ingår förutom hyreskostnader även kostnader för el och lokalvård.  

 

Lokalkostnader som utgår enligt ovan -2 639 tkr 

Nya kapitalkostnader ombyggnad kommunhuset 2 759 tkr 

Ökade internränteintäkter p g a investering -984 tkr 

Driftkostnader kommunhuset 453 tkr 

Nya lokalvårdskostnader 250 tkr 

Ökade kapitalkostnader p g a nya inventarier 93 tkr 

Ökade internräntekostnader p g a nya inventarier -58 tkr 

SUMMA MINSKADE DRIFTKOSTNADER -126 tkr 
I driftkostnader för kommunhuset inkluderas kostnader för el, värme, vatten och avlopp, 

försäkringar, snöröjning, grönyteskötsel, sophantering, brandskydd samt passersystem.  

 

Ökade räntekostnader (52,7 MKR) 1 581 tkr 

SUMMA FINANSIELLA KOSTNADER 1 581 tkr 

 

TOTAL EKONOMISK PÅVERKAN 1 455 tkr  
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Inköp av förbrukningsinventarier 177 tkr 

Flyttkostnader 150 tkr 

SUMMA ENGÅNGSKOSTNADER 327 tkr 

  

1.2 Ekonomisk påverkan för kommunstyrelsens verksamheter 
När det gäller de ekonomiska konsekvenserna för kommunstyrelsens 

verksamheter ska hänsyn tas till den internränta som uppstår till följd av 

investeringen. Däremot tas ingen hänsyn till de finansiella kostnaderna 

eftersom de endast påverkar finansförvaltningen som kommunfullmäktige 

ansvarar för.  

 
1.2.1 Individ och familjeomsorg samt arbetsmarknad 

 

2019 års lokalkostnader för IFO, AME 1 140 tkr 

Summa nuvarande lokalkostnader 2019 1 140 tkr 

 

Lokalkostnader som utgår enligt ovan -1 140 tkr 

Verksamhetens nya lokalkostnader 1 489 tkr 

Ökade kapitalkostnader p g a nya inventarier 42 tkr 

Summa ökade driftkostnader vid ev. flytt 391 tkr 

 

Inköp av förbrukningsinventarier 70 tkr 

Flyttkostnader 33 tkr 

Summa engångskostnader 103 tkr 

 
1.2.2 Påverkan på driftkostnaderna för hemtjänst, SSK 

 

2019 års lokalkostnader för hemtjänst, SSK 421 tkr 

Summa nuvarande lokalkostnader 2019 421 tkr 

 

Lokalkostnader som utgår enligt ovan -421 tkr 

Verksamhetens nya lokalkostnader 553 tkr 

Ökade kapitalkostnader p g a nya inventarier 11 tkr 

Summa ökade driftkostnader vid ev. flytt 143 tkr 

 

Inköp av förbrukningsinventarier 38 tkr 

Flyttkostnader 33 tkr 

Summa engångskostnader 71 tkr 

 
1.2.3 Påverkan på driftkostnaderna för bibliotek 

 

2019 års lokalkostnader för bibliotek 1 023 tkr 

Summa nuvarande lokalkostnader 2019 1 023 tkr 

 

Lokalkostnader som utgår enligt ovan -1 023 tkr 

Verksamhetens nya lokalkostnader 1 212 tkr 

Ökade kapitalkostnader p g a nya inventarier 349 tkr 

Summa ökade driftkostnader vid ev. flytt 538 tkr 

 

Inköp av förbrukningsinventarier 57 tkr 

Flyttkostnader 50 tkr 

Summa engångskostnader 107 tkr 
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1.2.4 Påverkan på driftkostnaderna för lärcentra 

 

2019 års lokalkostnader för lärcentra 55 tkr 

Summa nuvarande lokalkostnader 2019 55 tkr 

 

Lokalkostnader som utgår enligt ovan -55 tkr 

Verksamhetens nya lokalkostnader 208 tkr 

Ökade kapitalkostnader p g a nya inventarier 1 tkr 

 

Summa ökade driftkostnader vid ev. flytt 154 tkr 

 

Inköp av förbrukningsinventarier; whiteboardtavla 12 tkr 

Flyttkostnader 33 tkr 

Summa engångskostnader 45 tkr 

 

2 Beräkning utifrån erhållet anbud samt säkerställande 
av inventariebehov på biblioteksverksamheten 

Förvaltningen har nu genomfört en upphandling av investeringen vilket 

resulterat i förändrade investeringsutgifter som därmed påverkar kommunens 

framtida driftkostnader samt nyupplåning. Detsamma gäller säkerställande av 

inventariebehovet för biblioteksverksamheten. Nedan beskrivs de nya 

ekonomiska konsekvenserna.  

 

2.1 Total ekonomisk påverkan för kommunen 
De ekonomiska konsekvenserna för kommunen som helhet, till följd av en 

ombyggnation av kommunhuset, består i minskade externa hyreskostnader 

och ökade finansiella kostnader på grund av nyupplåning. Däremot tas ingen 

hänsyn till internräntan då den utgör ett nollsummespel för kommunen som 

helhet. Internräntan påverkar endast kommunstyrelsens budget på 

verksamhetsnivå. Den totala ekonomiska påverkan för kommunen beskrivs ur 

ett kommunfullmäktigeperspektiv.  

 

När det gäller behovet av inventarier till biblioteksverksamheten har 

förvaltningen räknat och kommit fram till ett behov på 960 tkr istället för 

3 500 tkr. Det påverkar direkt den årliga kostnaden och nyupplåningen. 

 

Lokalkostnader som utgår enligt ovan -2 639 tkr 

Nya kapitalkostnader ombyggnad kommunhuset 2 286 tkr 

Ökade internränteintäkter p g a investering -716 tkr 

Driftkostnader kommunhuset 453 tkr 

Nya lokalvårdskostnader 250 tkr 

Ökade kapitalkostnader p g a nya inventarier 82 tkr 

Ökade internräntekostnader p g a nya inventarier -11 tkr 

SUMMA MINSKADE DRIFTKOSTNADER -295 tkr 
I driftkostnader för kommunhuset inkluderas kostnader för el, värme, vatten och avlopp, 

försäkringar, snöröjning, grönyteskötsel, sophantering, brandskydd samt passersystem.  

 

Ökade räntekostnader (36,5 MKR) 1 095 tkr 

SUMMA FINANSIELLA KOSTNADER 1 095 tkr 

 

TOTAL EKONOMISK PÅVERKAN 800 tkr 
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Ekonomisk påverkan 1 455 tkr (tidigare utredning) 800 tkr (nu) 

 

Inköp av förbrukningsinventarier 177 tkr 

Flyttkostnader 150 tkr 

SUMMA ENGÅNGSKOSTNADER 327 tkr 

 

2.2 Ekonomisk påverkan för kommunstyrelsens verksamheter 
När det gäller de ekonomiska konsekvenserna för kommunstyrelsens 

verksamheter ska hänsyn tas till den internränta som uppstår till följd av 

investeringen. Däremot tas ingen hänsyn till de finansiella kostnaderna 

eftersom de endast påverkar finansförvaltningen som kommunfullmäktige 

ansvarar för.  

 
2.2.1 Individ och familjeomsorg samt arbetsmarknad 

 

2019 års lokalkostnader för IFO, AME 1 140 tkr 

Summa nuvarande lokalkostnader 2019 1 140 tkr 

 

Lokalkostnader som utgår enligt ovan -1 140 tkr 

Verksamhetens nya lokalkostnader 1 285 tkr 

Ökade kapitalkostnader p g a nya inventarier 42 tkr 

Summa ökade driftkostnader vid ev. flytt 187 tkr 

 

Ekonomisk påverkan 391 tkr (tidigare utredning) 187 tkr (nu) 

 

Inköp av förbrukningsinventarier 70 tkr 

Flyttkostnader  33 tkr 

Summa engångskostnader 103 tkr 

 
2.2.2 Påverkan på driftkostnaderna för hemtjänst, SSK 

 

2019 års lokalkostnader för hemtjänst, SSK 421 tkr 

Summa nuvarande lokalkostnader 2019 421 tkr 

 

Lokalkostnader som utgår enligt ovan -421 tkr 

Verksamhetens nya lokalkostnader 477 tkr 

Ökade kapitalkostnader p g a nya inventarier 11 tkr 

Summa ökade driftkostnader vid ev. flytt 67 tkr 

 

Ekonomisk påverkan 143 tkr (tidigare utredning) 67 tkr (nu) 

 

Inköp av förbrukningsinventarier 38 tkr 

Flyttkostnader 33 tkr 

Summa engångskostnader 71 tkr 
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2.2.3 Påverkan på driftkostnaderna för bibliotek 

 

2019 års lokalkostnader för bibliotek 1 023 tkr 

Summa nuvarande lokalkostnader 2019 1 023 tkr 

 

Lokalkostnader som utgår enligt ovan -1 023 tkr 

Verksamhetens nya lokalkostnader 1 047 tkr 

Ökade kapitalkostnader p g a nya inventarier 24 tkr 

Summa ökade driftkostnader vid ev. flytt 48 tkr 

 

Ekonomisk påverkan 538 tkr (tidigare utredning) 48 tkr (nu) 

 

Inköp av förbrukningsinventarier 57 tkr 

Flyttkostnader 50 tkr 

Summa engångskostnader 107 tkr 

 
2.2.4 Påverkan på driftkostnaderna för lärcentra 

 

2019 års lokalkostnader för lärcentra 55 tkr 

Summa nuvarande lokalkostnader 2019 55 tkr 

 

Lokalkostnader som utgår enligt ovan -55 tkr 

Verksamhetens nya lokalkostnader 177 tkr 

Ökade kapitalkostnader p g a nya inventarier 1 tkr 

Summa ökade driftkostnader vid ev. flytt 123 tkr 

 

Ekonomisk påverkan 154 tkr (tidigare utredning) 123 tkr (nu) 

 

Inköp av förbrukningsinventarier; whiteboardtavla 12 tkr 

Flyttkostnader 33 tkr 

Summa engångskostnader 45 tkr 

 

TOTAL EKONOMISK PÅVERKAN KS 425 tkr 

 

Ekonomisk påverkan KS 1 226 tkr (tidigare utredning) 425 tkr (nu) 

 



Nya inventarier till bibliotek 2020-04-17

Enligt uppgifter från kultur och fritidshcef kommer nedanstående utgifter att uppstå vid inflytt i nya lokaler.

Total utgift för allt inventarieinköp 960 000

Totala utgifterna är uppskattad enligt fördelningen:

Möbler 210 000

Gardiner 0

Förbrukningsinventarier 750 000

Statliga bidrag att söka -750 000

Konsekvenser för kommunens ekonomi

Ökade driftkostnader år 1:

Möbler 24 150 Avskrivning 10 år internränta 1,5%

Gardiner 0 Direktavskrivning år 1

Förbrukningsinventarier 0 Direktavskrivning år 1

24 150

Ökade driftkostnader år 2-10:

Möbler 24 150 Avskrivning 10 år internränta 1,5%

Gardiner 0 Direktavskrivning år 1

Förbrukningsinventarier 0 Direktavskrivning år 1

24 150

Jessica Jansson

Ekonomichef



Investering kommunhuset totalt enligt anbud 2020-04-18

Enligt uppgifter från fastighetschef beräknas nedanstående utgifter att uppstå vid ombyggnation av kommunhuset efter genomförd upphandling.

Totala utgifterna är uppskattad enligt fördelningen:

FASTIGHETEN 35 781 250

Stomme grund 1 904 708 80 år

Yttertak, fasad, fönster 3 820 293 30 år

Stomkomplettering 5 805 723 20 år

Inre och yttre ytskickt 6 394 825 20 år

Installationer 14 312 500 25 år

Vitvaror 357 813 15 år

Tekniska installationer 3 185 390 15 år

MARKANLÄGGNINGEN 0

Markanläggning över mark 0 20 år

Markanläggning carport 0 25 år

Konsekvenser för kommunens ekonomi

Ökade driftkostnader år 1:

FASTIGHETEN Avskrivning Internränta

Stomme grund 23 809 80 38 094

Yttertak, fasad, fönster 127 343 30 76 406

Stomkomplettering 290 286 20 116 114

Inre och yttre ytskickt 319 741 20 127 897

Installationer 572 500 25 286 250

Vitvaror 23 854 15 7 156

Tekniska installationer 212 359 15 63 708

MARKANLÄGGNINGEN

Markanläggning över mark 0 20 0

Markanläggning carport 0 25 0

1 569 893 715 625



 

 
 E-post  Organisationsnr  
HÄLLEFORS KOMMUN kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon  Bankgiro  
Kommunförvaltningen Sikforsvägen 7 0591-641 00 vx  193-8950  
712 83 Hällefors Hällefors     
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1 Sammanfattning 

Kommunförvaltningen har sammanställt en rapport gällande uppdraget att 
belysa kommunkoncernens ekonomiska konsekvenser när kommunen väljer 
att hyra lokaler av bostadsbolaget till förmån för egna ägda lokaler.  
 
Sammantaget innebär det för kommunkoncernen att den totala nyupplåningen 
skulle öka med 78,1 miljoner kronor, vilket skulle innebära en totalt lånskuld 
på 290,2 miljoner kronor. De årliga kostnaderna skulle öka med 5,5 miljoner 
kronor, där Hällefors Bostads AB står för hela 76 procent. Dessutom uppstår 
engångskostnader i samband med det år som åtgärden genomförs och den 
uppstår totalt till 10,6 miljoner kronor. 
 
Utifrån de ekonomiska ägardirektiv som bolaget har idag och de ekonomiska 
konsekvenser som beskrivs i rapporten när kommunen väljer att lämna lokaler 
som ägs av bolaget kommer inte bolaget att kunna uppnå ekonomiska 
direktiven. Stora dela av uppbokna kostnader kommer att behövas regleras av 
kommunen som enda ägare om bolaget ska uppnå ekonomiska direktiven. 
 
2 Hällefors kommunkoncern 

Hällefors kommunkoncern består idag av Hällefors kommun och helägda 
kommunala bostadsbolaget Hällefors Bostads AB. Kommunen tillämpar 
regeln att ett ägandeskap under 20 procent inte ingår i koncernredovisningen.  
 
Kommunkoncernen har idag en samlad upplåning hos låneinstitutet 
Kommuninvest på totalt 212,1 miljoner kronor, där bolaget står för 66 
procent.  
 
Kommuninvest har som regel att alla kommuner som lånar av institutet 
erhåller ett lånetak som baseras på kommunens nettokoncernskuld i relation 
till invånarantalet. Låneinstitutets styrelse fastställer årligen lånetaket. 
Hällefors koncern hade under år 2018 ett lånetak på 134 000 kronor per 
invånare som motsvarar 935,7 miljoner kronor. 
 
2.1 Hällefors kommun 
Hällefors kommun har idag ett bokfört värde på sammantaget 257 miljoner 
kronor avseende byggnader och tekniska anläggningar och kommunen 
tillämpar K3-regeln som innebär att planerat underhåll hanteras som 
investeringar. Kommunen har ett årligt behov på minst 6 miljoner kronor för 
planerat fastighetsunderhåll. Totalt har kommunen en låneskuld på 72,1 
miljoner kronor och alla lån är upptagna i låneinstituten Kommuninvest. År 
2019 hade kommunen en omsättning på 560 miljoner kronor. 
 
2.2 Hällefors Bostads AB 
Enligt Hällefors Bostads AB:s årsredovisning år 2019 förvaltar bolaget 50 
fastigheter innehållande 781 lägenheter. Lägenhetsytan uppgår till 45 358 
kvadratmeter samt lokalytan uppgår till 15 051 kvadratmeter.  
 
Bolaget har idag ett bokfört värde på sammantaget 137 miljoner kronor vad 
gäller fastighetsbeståndet och tillämpar K2-regeln som innebär att planerat 
fastighetsunderhåll kostnadsförs årligen. Totalt har bolaget en årlig budget på 
17 miljoner kronor vad gäller akut och planerat fastighetsunderhåll. 
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Belåningen uppgår till 140 miljoner kronor och är upptagna i låneinstitutet 
Kommuninvest med kommunal borgen. Enligt egen värdering i Datcha 
inklusive nya kontraktet på Fyrklövern är fastighetsbeståndet värderat till 390 
miljoner kronor, vilket visar på att beståndet har ett värde överstigande 
belåningen. Bolaget omsätter cirka 63 miljoner kronor årligen. 
 
2.2.1 Aktiekapital 
Idag uppgår Hällefors Bostads AB :s aktiekapital till 15,3 miljoner kronor och 
motsvarar 15 300 aktier. 
 
2.2.2 Ägardirektiv 
I bolagets ägardirektiv framgår nedanstående delar vad gäller de finansiella 
kraven från kommunen: 
 
Bolagets avkastning på eget kapital ska motsvara den genomsnittliga 
statslåneräntan föregående kalenderår. Avkastningen får dock aldrig 
understiga 2 procent.  
 
Bolaget ska långsiktigt sträva mot en soliditet om 20 procent. 
 
3 Planerade/beslutade åtgärder 

3.1 Vård och omsorgsboende Gillershöjden 
Kommunen har fattat beslut om att hyra befintliga lokaler på Gillershöjden 
efter om- och tillbyggnad för att bättre tillgodose dagens krav vad gäller 
storlek på badrum och gemensamhetsytor. Hyreskontraktets längt uppgår till 
25 år. Byggnationen innebär fler lägenheter, lokaler för administrativ personal 
och sjuksköterskor samt stora ytor för möten och umgänge. Allt för att 
åstadkomma ett modernt och funktionellt vård- och omsorgsboende. Det 
totala antalet platser uppgår till 36 stycken. I och med att Nya Björkhaga 
avvecklas som vård och omsorgsboende så blir nettotillskottet av platser  
10 stycken.   
 
Enligt kommunens utredning nytt vård- och omsorgsboende Hällefors, 
daterad 2019-11-19, framgår att kommunens årliga kostnader beräknas öka 
med 285 tkr.  
 
3.2 Vård och omsorgsboendet Fyrklövern 
Kommunkoncernen har förhandlat och tecknat ett 20-årigt hyreskonstrakt vad 
gäller Fyrklövern som fortsatt vård- och omsorgsboende under förutsättning att 
renovering och anpassningar genomförs i lokalerna. Hyresintäkter från 
kommunen beräknas minska med 131 tkr efter genomförd förhandling trots 
åtgärder på sammanlagt 62 miljoner kronor. Det innebär en årlig hyresintäkt på 
sammantaget 5 981 000 kronor efter renoveringen. Idag är de bokförda värdena 
11 063 000 kronor och efter investering beräknas värdet på Fyrklövern vara  
52 miljoner kronor. Med sedvanlig avskrivning avskrivs specialbyggnad med  
3,3 procent årligen. Med en värdeökning av 41 miljoner kronor ger det en ökad 
avskrivningskostnad på 1 370 000 kronor per år. 
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Kommunen kan konstatera att de hyresnivåer som kommunen betalat för 
Fyrklövern genom åren blir i samma nivå trots att bolaget genomför åtgärder 
som höjer bokfört värde med hela 41 miljoner. Planerat underhåll som 
genomförs på fastigheten med 27 miljoner kronor genomförs enligt bolagets 
rutiner när en kontraktsperiod startas och blir därmed preventivt. Underhållet 
skulle inte utförts om inte nytt kontrakt tecknats, vilket hade varit 
kapitalförstöring. 

 
Nyupplåning kommer att krävas med 20 miljoner kronor, där 10 miljoner kronor 
kan finansieras inom de ramar som fullmäktige antagit vad gäller kommunal 
borgen. Nyupplåningen beräknas ske med kommunal borgen, vilket kräver ett 
beslut i kommunfullmäktige. En nyupplåning med 20 miljoner kronor innebär 
ökad årlig räntekostnad med 0,6 miljoner kronor med en beräknad räntenivå på 
tre procent.  
 
3.3 Kommunhuset 
Kommunen har utrett möjligheterna att flytta in kommunal verksamhet i 
kommunhuset som idag står tomt och har ett stort underhållsbehov. Kommunen 
har följt politiskt antagna styrdokument som innebär att kommunen i första hand 
ska ha sin egen verksamhet i egenägda lokaler, vilket gjort att utredningen 
kommit fram till att två verksamheter som idag inhyrs i bostadsbolagets lokaler 
kan flyttas. Det handlar om individ och familjeomsorgen som idag har sina 
lokaler på Kyllervägen samt hemtjänst och arbetsmarknad som finns på 
Bergslagenvägen 5.  
 
De ekonomiska konsekvenserna för kommunen som helhet, till följd av en 
ombyggnation av kommunhuset, består i minskade driftkostnader med  
253 tkr. Nyupplåning kommer att krävas med sammantaget 37,4 miljoner 
kronor, där 0,7 miljoner kronor avser inventarier och skulle innebära ökade 
finansiella kostnader med 1 122 tkr. 
 
3.4 Kyllervägen 37 
Om kommunen väljer att lämna lokalerna vid Kyllervägen 37, där individ och 
familjeomsorgen idag har sin verksamhet innebär det att minskade hyresintäkter 
för bolaget med 849 tkr per år enligt dagens hyresnivå. Om fastigheten beslutas 
att rivas kommer det att leda till minskade kostnader för tillsyn, skötsel och 
underhåll och handlar om cirka 400 tkr årligen.  
 
Bolaget bedömer att åtgärder som behöver vidtas om kommunen lämnar 
lokalerna blir att riva fastigheten vilket beräknas kosta omkring 1,5 miljoner 
kronor, där bolaget räknar med möjligheten att finansiera engångskostnaden med 
egna medel. Därtill tillkommer viss återställning av markanläggningen. 
 
Utifrån om fastigheten beräknas rivas kommer bolagets behöva skriva ner det 
bokförda värdet som idag uppgår till 1 480 000 kronor. 
  
3.5 Bergslagensvägen 5 
Om kommunen väljer att lämna lokalerna på Bergslagsvägen 5, där hemtjänst, 
arbetsmarknadsenheten samt sjuksköteskor idag har sin verksamhet, leder det till 
minskade hyresintäkter för bolaget med 387 tkr per år enligt dagens hyresnivå. 
Då lokalerna finns i lägenhetsfastigheter är det svårt att kalkylera med en rivning 
för lokalerna. 
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3.6 Nya Björkhaga 
I och med att kommunen beslutat att inte längre hyra Nya Björkhaga innebär det 
att bolaget får ett nytillskott av lägenheter. Bolaget räknar med att renovera 
lägenheterna och hyra ut dem som vanliga lägenheter kommer det att leda till 
minskade hyresintäkter för bolaget med totalt 1 628 000 kronor per år enligt 
dagens hyresnivå. Idag är de bokförda värdena 8 726 000 kronor och efter 
åtgärder och renovering beräknas fastigheten ha ett bokfört värde av 20 miljoner 
kronor som leder till ökade årliga avskrivningskostnader med 200 000 kronor.   
 
Kommunen kan konstatera att de hyresnivåer som kommunen betalat för Nya 
Björkhaga under åren har varit betydligt högre än vad som bolaget räknar med 
att kunna få ut i hyresintäkter av privatpersoner om fastigheten omvandlas till 
vanliga lägenheter.  
 
Nyupplåning kommer att krävas med 10 miljoner kronor. Nyupplåningen 
beräknas ske med kommunal borgen, vilket kräver ett beslut i 
kommunfullmäktige. En nyupplåning med 10 miljoner kronor innebär ökad årlig 
räntekostnad med 300 000 kronor med en beräknad räntenivå på tre procent.  
 
3.7 Avveckling/rivning 
Ytterligare rivningar av bostädshus kommer att krävas inom bolaget då dels Nya 
Björkhaga kommer att leda till att hyresbeståndet ökar och dels att bolaget redan 
idag har ett antal tomma lägenheter och att utvecklingen av tomma lägenheter 
beräknas fortsätta att öka utifrån gjorda befolkningsprognoser.  
 
Bolaget kalkylrar med ett behov av att riva minst tre bostadshus, vilket leder till 
rivningskostnader och eventuell nedskrivning av bokfört värde. Att riva en 
bostadsfastighet beräknas till cirka 1,5 miljoner kronor per fastighet och enligt 
bolagets beräkningar behöver det rivas minst två huskroppar. Det skulle innebära 
cirka 4,5 miljoner kronor. Därtill tillkommer viss återställning av 
markanläggningen. Dessutom tillkommer kostnader för nedskrivningar av 
bokförda värden på de fastigheter som blir aktuella att riva och det beräknas till 
2,5 miljoner kronor totalt.  
 
4 Kommunkoncernens ekonomiska konsekvenser 

4.1 Finansiellt perspektiv/nyupplåning 
Nedan beskrivs en sammanställning av den nyupplåning som krävs inom 
koncernen under förutsättning att det som framgår av rapportern genomförs.  
 
Hällefors kommun 
  Inventarier vård och omsorgsboende Fyrklövern 1 400 000 
  Inventarier vård och omsorgsboende Gillershöjden 5 330 000 
  Ombyggnad kommunhuset 36 685 000 
  Inventarier kommunhuset 715 000 
Summa 44 130 000 
 
Hällefors Bostads AB  
  Ombyggnad Fyrklövern 20 000 000 
  Ombyggnad Nya Björkhaga 10 000 000 
Summa 30 000 000 
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4.2 Driftperspektiv 
Nedan beskrivs en sammanställning av hur koncernens driftkostnader 
påverkas under förutsättning att det som framgår av rapportern genomförs.  
 
Hällefors kommun 
  Ökade kostnader vård och omsorgsboende Fyrklövern 139 000 
  Ökade kostnader vård och omsorgsboende Gillershöjden 285 000 
  Ökade kostnader kommunhuset 869 000 
Summa 1 293 000 
 
Hällefors Bostads AB 
  Ökade avskrivningskostnader Fyrklövern 1 370 000 
  Minskade hyresintäkter Fyrklövern 131 000 
  Ökade räntekostnader Fyrklövern 600 000 
  Minskade driftkostnader Fyrklövern/Kyllervägen - 400 000 
  Minskade hyresintäkter Bergslagsvägen 387 000 
  Ökade avskrivningskostnader Nya Björkhaga 200 000 
  Minskade hyresintäkter Nya Björkhaga 1 628 000 
  Ökade räntekostnader Nya Björkhaga 300 000 
Summa 4 216 000 
 
Engångkostnader året det genomförs:  
Hällefors kommun 
  Kostnader vård och omsorgsboende Fyrklövern 8 000 
  Kostnader vård och omsorgsboende Gillershöjden 303 000 
  Kostnader kommunhuset 327 000 
Summa 638 000 
I kostnaderna för vård och omsorgsboende ingår ingå eventuella flyttkostnader samt 
evakueringslokaler i samband med ombyggnation.   
 
Hällefors Bostads AB 
  Rivningskostnader Kyllervägen 1 500 000 
  Nedskrivning bokfört värde Kyllervägen 1 480 000 
  Rivningskostnader för tre bostadsfastigheter 4 500 000 
  Nedskrivning bokfört värde för tre bostadsfastigheter 2 500 000 
Summa 9 980 000 
 
5 Alternativ att hantera ekonomiska konsekvenserna   

Om Hällefors Bostads AB ska kunna leva upp till fastställda finansiella 
ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutat kommer det att krävas att 
kommunen som enda aktieägare hanterar de kostnader och utgifter som 
uppstår med anledning av att kommunen väljer att bedriva sin verksamhet i 
egna ägda verksamhetslokaler.  
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5.1 Förordning (2018:111) om statsbidrag till kommuner med 
svag bostadsmarknad 

Enligt förordningen får Boverket lämna bidrag till kommuner med svag 
bostadsmarknad för stöd till undsättning eller omstrukturering av kommunala 
bostadsföretag i ekonomiska svårigheter och för stöd till företag som 
tillhandahåller bostadstjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Med svag 
bostadsmarknad avses en marknad där efterfrågan på bostäder påverkas 
påtagligt av en varaktigt vikande arbetsmarknad, en varaktigt minskande 
befolkning, en förändrad befolkningsstruktur eller låga inkomster hos 
kommuninvånarna. Bidraget får endast lämnas om det vid en samlad 
bedömning framkommer att kommunen inte kan bära kostnaden för stödet 
och att andra åtgärder inte är tillräckliga. 
 
Förutsättningen för bidrag till en kommun för stöd till undsättning eller 
omstrukturering av kommunala bostadsföretag är att stödet godkänts av 
Europeiska kommissionen. Stödet måste godkännas av kommissionen i det 
enskilda fallet. 
 
 
5.2 Aktieägartillskott 
Vad ett aktieägartillskott är finns inte definierat, varken i civilrättslig eller i 
skatterättslig lagstiftning enligt Skatteverket. Syftet med ett aktieägartillskott 
är i regel att förbättra ett bolags finansiella ställning. Aktieägarna kan lämna 
tillskott för att t.ex. undvika en situation med kapitalbrist där 
tvångslikvidation enligt 25 kap. ABL kan bli aktuell. Det finns två olika 
former av tillskott: ovillkorat aktieägartillskott och villkorat aktieägartillskott 
 
Ofta består ett aktieägartillskott av pengar eller av att givaren omvandlar en 
fordran på mottagaren, men även tillskott av sakegendom förekommer. 
Aktieägartillskott med kontanta medel anses alltid vara gjort till det nominella 
beloppet. 
 
5.2.1 Ovillkorat aktieägartillskott 
Ett ovillkorat tillskott lämnas utan krav på återbetalning.  
 
Huvudprincipen är att ett ovillkorat aktieägartillskott inte är en skattepliktig 
inkomst för mottagaren. Utgivaren av tillskottet har inte någon avdragsrätt vid 
den löpande beskattningen, men får i regel räkna med beloppet som en del av 
anskaffningsutgiften för aktierna i det bolag som mottagit aktieägartillskottet.  
 
Ovillkorade aktieägartillskott ökar bolagets tillgångar, utan att för den delen 
skulderna i bolaget ökar. Ovillkorade aktieägartillskott kan aldrig vara lån. 
Tillskottet är permanent och kan endast betalas tillbaka genom en 
vinstutdelning. En återbetalning av ett ovillkorat aktieägartillskott är 
skattepliktigt såsom utdelning för mottagaren. 
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5.2.2 Villkorat aktieägartillskott 
Ett villkorat aktieägartillskott innebär vanligen att tillskottet ska återbetalas 
om och när bolagets fria egna kapital medger det. Aktieägarna har i regel 
avtalat om att på bolagsstämman rösta för att aktieägartillskotten ska betalas 
tillbaka innan någon annan utdelning lämnas. Skatteutskottet har uttalat att de 
villkorade aktieägartillskotten närmast kan jämställas med lån utan säkerhet 
(SkU 1984/85:2 s. 7f). De villkorade tillskotten kan sägas vara ett slags 
efterställt lån. När man bedömer om det är fråga om ett villkorat tillskott eller 
ett lån, måste man ta hänsyn till hur villkoren för återbetalning har utformats 
och hur transaktionen har bokförts i bolaget: som skuld eller som eget kapital? 
Om krav på återbetalning riktar sig mot bolaget istället för mot delägarna, ska 
överförda medel betraktas som en skuld hos bolaget. Huvudprincipen är att ett 
villkorat aktieägartillskott inte är en skattepliktig inkomst för mottagaren. 
 
Den som lämnat ett villkorat tillskott får inte lägga beloppet till 
anskaffningsutgiften för aktierna i mottagande bolag. Rätten till återbetalning 
av tillskottet kan överlåtas separat och beräkningen av kapitalvinst eller 
förlust ska göras separat från beräkningen av resultatet för aktierna.  
 
5.2.3 Återbetalning av ett villkorat tillskott 
När aktiebolaget betalar tillbaka ett villkorat aktieägartillskott behandlas 
återbetalningen civilrättsligt som vinstutdelning. Det innebär att återbetalning 
bara kan ske om borgenärsskyddsreglerna i aktiebolagslagen är uppfyllda.  
 
Återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott behandlas normalt som 
återbetalning av ett lån vid beskattningen, oavsett om det sker till 
tillskottsgivaren eller till någon som övertagit tillskottsgivarens rätt till 
återbetalning.  
5.2.4 Samtidig avyttring av aktier och villkorat tillskott 
När man avyttrar aktier och ett villkorat tillskott (eller egentligen rätten till 
återbetalning av det villkorade tillskottet) i ett sammanhang, så behandlas 
avyttringarna skattemässigt var för sig (RÅ 1985 1:10). 
 
5.2.5 Omvandling till aktieägartillskott 
För det mottagande bolaget innebär en omvandling av en fordran till ett 
villkorat- eller ovillkorat tillskott att dess balansräkning förstärks, eftersom 
bolagets motsvarande skuld faller bort. Om ett villkorat tillskott omvandlas 
till ett ovillkorat tillskott, blir effekten inte en motsvarande förstärkning, 
eftersom det villkorade tillskottet inte belastar balansräkningen som en skuld. 
 
Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att när tillskott görs med 
andra tillgångar än kontanta medel, så är värdet på tillskottet inte högre än 
tillgångarnas värde då tillskottet lämnas (RÅ 2002 ref. 107).  
 
Skatteverket anser att då kapitaltillskott görs till ett underskottsföretag i form 
av en omvandling av fordran ska skillnaden mellan fordrans marknadsvärde 
och dess nominella belopp behandlas som ackord och minska avdrag för 
tidigare års underskott. 
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5.2.6 Inget avdrag för ränta på ett villkorat aktieägartillskott 
Högsta förvaltningsdomstolen har i ett förhandsbesked kommit fram till att 
avdrag för ränta på ett belopp inte medges så länge beloppet kvarstår i bolaget 
som ett villkorat tillskott. Orsaken till detta är att bolaget inte har någon 
förpliktelse som kan jämställas med en skuld till tillskottsgivaren förrän 
bolagsstämman har beslutat om att tillskottet ska betalas tillbaka. Ränta kan 
börja löpa först när det finns ett bolagsstämmobeslut om återbetalning, och 
bolaget kan få avdrag för ränta endast i den mån medlen finns kvar i bolaget 
efter tidpunkten för bolagsstämmobeslutet (RÅ 1987 ref. 145). 
 
5.2.7 Bidrag från en kommun till ett kommunalt bolag – 

aktieägartillskott eller driftbidrag? 
Det finns situationer där det kan vara svårt att särskilja aktieägartillskott från 
andra former av bidrag eller betalningar för prestationer. Exempel på en sådan 
situation är när en kommun skjuter till medel för att finansiera ett dotterbolag. 
Det finns relativt omfattande praxis som gäller tillskott till kommunala bolag. 
 
Medel som kommuner eller landsting tillskjuter till egna bolag kan, beroende 
på omständigheterna i det enskilda fallet, klassificeras som aktieägartillskott 
eller som skattepliktiga driftbidrag. Av praxis framgår att det inte har varit 
avgörande för klassificeringen om de tillskjutna medlen lämnats som 
ovillkorade eller villkorade tillskott eller genom att bolaget emitterat nya 
aktier till överkurs. Det har inte heller varit avgörande för bedömningen om 
kommunen eller landstinget bedrivit verksamheten på grund av att man har 
haft en lagstadgad skyldighet till det eller om man frivilligt åtagit sig att 
bedriva den. Avgörande för om de tillskjutna medlen inte ska klassificeras 
som skattepliktiga driftbidrag har bland annat varit om verksamheten drivits 
på affärsmässiga grunder eller om medlen använts till nyinvesteringar i 
verksamheten.  
 
6 Bilagor 

Hällefors kommuns utredning nytt vård- och omsorgsboende Hällefors, 
daterad 2019-11-19 
 
Hällefors kommuns utredning kommunhuset, daterad 2019-08-15 
 
Hällefors Bostads AB:s konsekvensanalys av minskad uthyrning till 
kommunen, daterad 2019-11-14 
 
Hällefors Bostads AB:s antagna ägardirektiv 
 
Förordning (2018:111) om statsbidrag till kommuner med svag 
bostadsmarknad 
 
Skatteverket.se/aktieägartillskott 
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1(2) 

Datum  
2020-05-07  

Kommunstyrelsen 
   
   
   
 
  

 
 
Kulturskolans reglemente revideras till policydokument, 
KS 20/00110 
 
Beslutsunderlag  
Kulturskolans policy 
Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 2010-02-16 § 10. DNR 
8.10/600. 

 
Ärendet 
Kulturskolan har för att anpassa sig till kommunens övriga dokument och 
verksamheter gjort om sitt reglemente till en policy. Reglementet som nu ska 
upphävas har gällt från 2010-07-01. Vissa anpassningar i innehållet har också 
gjorts i samband med förändringen. 
 
Ett policydokument ska antas av Kommunfullmäktige. Till policyn kan senare 
riktlinjer och handlingsplaner kopplas.    
 

Ekonomi 
Förändringen bedöms inte påverka kostnaderna i verksamheten. 
 
Folkhälsa 
En fungerande kulturskola bedöms ha stor inverkan på folkhälsan. Ett brett 
utbud som når många barn bedöms ha stor effekt på fritidsvanor. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 

 
Samverkan 

 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Att upphäva Kulturskolans reglemente daterad 2010-07-01 

 
- Anta Kulturskolans policy 
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar skolchef Tina 
Lanefjord. 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Att upphäva Kulturskolans reglemente daterad 2010-07-01 

 
Anta Kulturskolans policy 
 



 

 

Dokumenttitel 
Policy för Kulturskolan 
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Typ av styrdokument  
Policy 
 

Ansvarig utgivare  

Hällefors kommun 
Kommunfullmäktige 
 

Ansvarig författare  

Kulturskolans 
verksamhetsutvecklare 
Kulturskolechef 
 

Giltighetsdatum  
 
 

Dokumentförteckning  

A-A-0100 
 

Organisation  

Bildning 
 

Enhet 

 Kulturskolan 
 

Datum nästa revision 
 senast 2024 
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1.  Målsättning 

Hällefors Kulturskola skall ha som målsättning att: 
 
 -ge barn och ungdomar förutsättning att tillgodose sina rättigheter enligt      

artikel 2, 6, 13 och 31 i barnkonventionen. 
 

- Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. 
- Artikel 6: Barn har rätt till liv och utveckling.  
- Artikel 13: Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och  
uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter. 
- Artikel 31: Barn har rätt till lek, vila och fritid. 

- alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till eget skapande och fördjupning 
inom musik, bild och form, teater, dans och andra estetiska uttrycksformer. 
För att möjliggöra detta behövs det erbjudas verksamhet i minst fyra estetiska 
ämneskurser.  

- bedriva fritidsverksamhet på eftermiddagar och kvällstid för kommunens 
barn och ungdomar. 
 
- stärka barn och ungdomars självförtroende och främja kreativitet, nyfikenhet 
och gemenskap. 
 
- uppmuntra barn och ungdomar till att uppskatta och ta del av andras 
konstnärliga utövande. 
 
- alla barn och ungdomar oavsett förutsättningar och förkunskaper, ska känna 
sig välkomna, trygga och bli sedda i verksamheten. 
 
- medverka till bra uppväxtvillkor och inkludering genom kulturutövande för 
barn och ungdomar. 
 

 
1.1 Samverkan 
 
Kulturskolan skall ha som målsättning att samverka med förskolan, 
grundskolan och gymnasieskolan. I det arbetet skall: 
 
- elevers spontanitet, kreativitet, nyfikenhet, lust att lära och 

uttrycka sig odlas och utvecklas. 
 
- elever ges förutsättningar att gestalta kunskap och tankar genom 

estetiska ämnen och berikas på så sätt med fler språk att uttrycka 
sig med. 
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- sammanhang skapas i lärandet genom gemensamma projekt och 
teman. 

 
Genom Kulturskolesamverkan i Örebro län bedrivs samverkan mellan länets kultur-    
och musikskolor och länets olika kulturaktörer, för att bland annat öka utbudet för 
eleverna och skapa erfarenhetsutbyte mellan pedagoger. 

 
1.2 Resurser 
 
Kulturskolans undervisning ska bedrivas i verksamhetsanpassade lokaler som har 
lämplig utrustning. Undantag för detta är när undervisningen av praktiska skäl 
behöver förläggas på annan ort, eller vid till exempel uppsökande kulturprojekt och 
undervisning via digitala medier.   
 
Undervisningen ska ledas av utbildade lärare eller av personer med stor 
erfarenhet inom sin konstform.   
 
Det ska finnas välutrustade instrumentförråd, kostymförråd, bildförråd och 
förråd till fritidsklubbarna. Det ska finnas teknik för samtliga ämnen och för 
undervisningens behov, samt för att kunna genomföra föreställningar och 
framträdanden av olika storlek och slag. 
 
 
2 Syfte 

 Policyn ligger till grund för beslut och styrning av Kulturskolans verksamhet.  
 

 
3 Kulturskolans verksamhet 

Kulturskolan erbjuder ämneskurser inom bild och form, film, dans, teater, 
sång, instrumentalundervisning och två fritidsklubbar. Då Kulturskolan 
utvecklas i takt med samtiden kan kursutbudet ändras efter behov och 
efterfrågan.  

 
På Kulturskolan förekommer gruppundervisning och individuell 
undervisning. Ämnets förutsättningar och elevens ålder styr vilka former 
som används. 

 
Föreställningar, konserter och utställningar är en viktig del av undervisningen. 
Likaså är samverkan inom och mellan konstformerna, genom exempelvis 
gemensamma föreställningar och olika slag av arrangemang mellan ämnena 
en förutsättning för verksamheten.  

 
Det ska vara möjligt att fördjupa sig inom Kulturskolans ämnen för dem som 
har ett brinnande intresse och/eller vill förbereda sig för vidare studier. 

 
                     I den mån det är möjligt ska det gå att hyra instrument.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Beslutsärende 

Sida 

1(1) 
Datum  
2020-04-27  

Kommunförvaltningen 
   
Peter Björklund, sekreterare lokala BRÅ   
peter.bjorklund@nora.se   
 
 Kommunstyrelsen 

 
 
Revidering av reglemente för lokala BRÅ 
 
Beslutsunderlag 
Förslag nytt reglemente för det lokala Brottsförebyggande rådet 2020 
Minnesanteckningar lokala BRÅ 5 december 2019  
 
Ärendet 
Vid det lokala BRÅ (brottsförebyggande rådet) mötet den 5 december 2019 
uppmärksammades att reglementet för sammansättningen av ledamöter i det 
lokala BRÅ är inaktuell. Det beror bland annat på att det är en ny organisation 
i kommunen sedan beslut för gällande reglemente togs. Reglementet är 
beslutat 19 april 2016 i kommunfullmäktige. Gällande regelmete har följande 
sammansättning av brottsförebyggande rådet; att ordförande utses av 
kommunstyrelsen, samordnare är tillika sekreterare, ordförande och 
verksamhetschefer för bildningsutskottet och omsorgsutskottet medverkar.  

 
Arbetet i lokala BRÅ utgår från en samverkansöverenskommelse mellan 
kommunen och polismyndigheten, i det här fallet lokalpolisområde 
Karlskoga. Lokala BRÅ är en samverkansgrupp. Överenskommelsen kan 
omfatta både strategisk och praktisk samverkan, där syftet är minska 
brottsligheten och att öka tryggheten i kommunen. Enligt det nationella 
brottsförebyggande programmet, ”Tillsammans mot brott”, 2016/17:126, 
handlar det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i ett samhälle 
om samverkan mellan många aktörer. För några är brottsförebyggande en del 
av huvuduppdraget medans för andra verksamheter är det andra 
huvuduppdrag men kan ändå aktivt bidra indirekt till brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete. Av den anledningen vill lokala BRÅ stärka sin 
sammansättning med funktionerna kommunchef, kultur- och fritidschef, 
beredskapssamordnare samt VD för Hällefors bostads AB. Representanter 
från lokalpolisområde Karlskoga ses med fördel vara chef lokalpolisområde 
samt kommunpolis. 
 
I samband med översyn av ledamöter gjordes även översyn av övriga 
paragrafer i reglementet.  
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Ekonomi 
Förvaltningen har inte funnit några stora aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. Däremot kan den arbetstid räknas in som givet blir högre då det 
är fler kommunala tjänstepersoner med i förslaget av ledamöter i rådets 
sammansättning.  
 
Folkhälsa 
Det är av stor vikt att fortsätta och utveckla det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete och se hur det är en del av ett bra folkhälsoarbete. 
Det handlar bland annat om jämställdhet, jämlikhet och demokrati. I stora 
delar handlar det om att utveckla en social hållbarhet, bra välfärd och god 
folkhälsa. Det kan handla om, för både barn och vuxna, ekonomisk 
trygghet, en god uppväxt eller livssituation med bra utbildningsmöjligheter 
och fritid, bra bostäder, arbetstillfällen, frånvaro av droger och våld, trygga 
mötesplatser såsom den fysiska utemiljön. 
 

 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Sedan september 2019 har Samhällsbyggnad bergslagen utvecklat sin app 
för felanmälan att även inkludera registrering av otrygga platser. Där kan 
man som invånare i Hällefors kommun ”gå in” och ange platser man 
upplever otryggt av olika skäl. 

 
Vid beslut i kommunfullmäktige 25 februari 2020, §46, gällande 
återrapport från medborgarundersökning 2019 gavs uppdrag till 
kommunfullmäktiges presidium att arbeta fram styrdokument för 
medborgardialog. I det finns möjligheter att arbeta in trygghetsvandingar 
eller liknande.  
 
 
Samverkan 
Information och samverkan har skett i lokala BRÅ. 
 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Anta det reviderade reglementet för lokala BRÅ i Hällefors 
 

 
 
Tommy Henningsson Peter Björklund 
Kommunchef sekr lokala BRÅ samt folkhälsochef 
 
 



 

Reglemente för lokala Brottsförebyggande rådet (BRÅ) Hällefors från och med juni 2020 

 

§1 Grund 

Syftet med arbetet i lokala Brottsförebyggande rådet är att från en strategisk nivå samordna lokala 
insatser för att öka trygghet och minska brottslighet i enlighet med den lokala 
samverkansöverenskommelsen mellan kommunen och polisen. Det övergripande uppdraget för 
rådet är brottsprevention och att arbeta trygghetsfrämjande.  

Beslut om samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis fattas av kommunstyrelsen som 
då säkerställer att beslutet inte motverkar de styrdokument som beslutats av kommunfullmäktige. 

Rådet är ett forum där alla parter arbetar för en utgår från en gemensam bild och grundsyn samt 
forskningsstöd på bästa sätt tillgängliggör den senaste forskningen och kunskapen om ett lokalt 
brottsförebyggande arbete. 

§ 2 Rådets uppgifter 

Lokala brottsförebyggande rådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan 
kommunen och polisen. Rådet ska utgå från aktuell statistik och kunskap samt kunna sammanställa 
statistik för ett brottsförebyggande arbete.  

Rådet ska verka för ett samordnat trygghetsskapande - och brottsförebyggande arbete i kommunen.  
att förebygga brottsligheten och öka tryggheten, både kort- och långsiktigt. 

Rådet har möjlighet att vara styrgrupp för olika projekt eller verksamheter, exempelvis 
samverkansöverenskommelse med polisen och medborgarlöften.  

Rådet kan ha uppföljning/återkoppling av projekt eller verksamheter gällande ett trygghetsskapande- 
eller brottsförebyggande arbete. exempelvis medborgarlöften, görs i rådet.  

Rådet ska följa upp och förebygga brottslighet genom att: 

Rådet ska samarbeta och följa upp samverkansöverenskommelse mellan kommunen och polisen. 

förmedla information om behov av insatser från kommunens enheter/ansvarsområden 

 

§ 3 Rådets sammansättning 

Ordförande i rådet utses av kommunstyrelsen. 

Sammansättningen i rådet består av kommunstyrelsens ordförande, välfärdsutskottets ordförande, 
oppositionsråd, kommunchef, bildningschef, socialchef, beredskapssamordnare, kultur- och 
fritidschef, VD Hällefors bostad AB, chef lokalpolisområde Karlskoga, kommunpolis samt 
folkhälsochef tillika sekreterare. 

I rådet ingår såväl ordföranden som verksamhetschefer för Bildningsutskottet och Omsorgsutskottet, 
representant från lokalpolisen, samordnare tillika sekreterare. 

Verksamhetscheferna utser ersättare när de själva är förhindrade att delta vid möten. 

Rådet kan vid behov och med mandat från närmaste verksamhetschef utse arbetsgrupper och kan 
vid behov adjungera ledamöter. 



 

 

§ 4 Ersättning 

För tjänstgörande politiker gäller kommunernas arvodesreglementen. 

§ 5 Arbetsformer 

Lokala brottsförebyggande rådet sammanträder 3 ggr/år, januari, maj och september. 

Lokala brottsförebyggande rådet sammanträder minst 4 ggr/år samt ytterligare vid behov. Rådet 
följer arbetet och vidarebefordrar vid behov frågor för beslut till kommunstyrelsen.  
Extra sammanträde kan hållas för behandling av en viss fråga om rådets ordförande så begär.  

Vid sammanträde förs minnesanteckningar som justeras av ordförande, och delges 
kommunstyrelsen.  

Kallelse över ärenden som ska behandlas ska delges senast en vecka före rådets sammanträde.  

 

§ 6 Revidering av reglemente 

Revideringar i detta reglemente kan initieras i Lokala brottsförebyggande rådet eller 
kommunstyrelsen, men fastställs genom beslut i kommunfullmäktige. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Beslutsärende 

Sida 

1(1) 
Datum  
2020-04-29  

Kommunförvaltningen 
   
Peter Björklund, sekreterare lokala BRÅ   
peter.bjorklund@nora.se   
 
 Kommunstyrelsen 

 
 
Ny strategisk samverkansöverenskommelse för ökad 
trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott 
2020  
 
Beslutsunderlag 
Förslag strategisk samverkansöverenskommelse för 2020. 
Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad 
trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott 
2016 – 2019. 
Minnesanteckningar lokala BRÅ 5 december 2019  
 
Ärendet 
Vid det lokala BRÅ (brottsförebyggande rådet) mötet den 27 februari 2020 
berättade Polisen att Samverkansöverenskommelsen mellan polisen och 
Hällefors kommun gick ut 31/12 2019. Po9lisen föreslår att tillfället förlänga 
den med ett (1) år, ändra en del datum och andra mindre saker som behöver 
ändras och sedan revidera överenskommelsen inför 2021. Det med 
motiveringen att den nya lokala polisorganisationen fått arbeta ihop sig mer, 
fått mer lokal kunskap etc vilket underlättar vid ett revideringsarbete. 
Nuvarande överenskommelsen är så pass bred att den går att använda under 
det närmaste året. 
Hällefors kommun och polisen i Hällefors har fattat beslut om samverkan 
inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.  
Samverkansöverenskommelsen utgör en gemensam plattform, samt tydliggör 
den övergripande viljeinriktningen och fokusområdena för det övergripande 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Med utgångspunkt från en 
gemensam lägesbild är det båda parters uppdrag att gentemot varandra 
tydliggöra roller och ansvar samt vilka åtaganden som åvilar respektive 
myndighet i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten i Hällefors. 
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Ekonomi 
Kostnader kan bli förknippade med vad för insatser, aktiviteter mm som 
kommer ut från dialogen i samverkansöverenskommelsen. Det kan även på 
sikt bli kostnadsbesparingar på grund av att de insatser som genomförs är 
brottsreducerande. 
 
Folkhälsa 
Flera av de utpekade fokusområdena i överenskommelsen har klar även 
bäring på kommunens folkhälsoarbete. Det handlar om 
bestämningsfaktorer såsom livsvillkor och levnadsvanor. Det gäller bland 
annat demokratiska fri- och rättigheter, jämställdhet och jämlikhet att ge 
lika förutsättningar som möjligt, föräldraskapstöd, ANDT – alkohol, 
narkotika, doping och tobak, våld i nära relationer.  
Det är av stor vikt att fortsätta och utveckla det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete och se hur det är en del av ett bra folkhälsoarbete. 
I stora delar handlar det om att utveckla en social hållbarhet, bra välfärd 
och god folkhälsa. Det kan handla om, för både barn och vuxna, ekonomisk 
trygghet, en god uppväxt eller livssituation med bra utbildningsmöjligheter 
och fritid, bra bostäder, arbetstillfällen, frånvaro av droger och våld, trygga 
mötesplatser såsom den fysiska utemiljön. 
 

 
Miljö 
Ett fokusområde är skadegörelse/klotter. Upptäckt och arbete mot det kan 
leda till miljöbrott. 
 
Medborgarperspektiv 
 
Enligt samverkansöverenskommelsen ska polisen och Hällefors kommun 
under 2020 analysera den aktuella brottssituationen och 
kommuninvånarnas upplevda trygghet. Det ska då bland annat kunna 
handla om trygghetsundersökningar, medborgardialog och inrapportering 
till samhällsbyggnad Bergslagens otrygghetsrapportering från invånarna.  
 
 
Samverkan 
Hela överenskommelsen bygger på samverkan mellan Hällefors kommun 
och polis. 
 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Anta det reviderade förslaget till ny samverkansöverenskommelse för ökad 
trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott. 
 

 
 
Tommy Henningsson Peter Björklund 
Kommunchef sekr lokala BRÅ samt folkhälsochef 
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Postadress 
Polismyndigheten 
Box 1804 
69123 Karlskoga 

Besöksadress 
Värmlandsvägen 25 
Karlskoga 

Telefon 
114 14 

Webbplats 
polisen.se 

E-post 
registrator.bergslagen@polisen.se 
 

 

Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet 
samt bekämpning och förebyggande av brott 2020 
 
 
Det ska kännas tryggt att bo och visats i Hällefors kommun. 
 
 
Bakgrund 
Hällefors kommun och polisen i Hällefors har fattat beslut om samverkan 
inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.  
Samverkansöverenskommelsen utgör en gemensam plattform, samt tydliggör 
den övergripande viljeinriktningen och fokusområdena för det övergripande 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Med utgångspunkt från en 
gemensam lägesbild är det båda parters uppdrag att gentemot varandra tydlig-
göra roller och ansvar samt vilka åtaganden som åvilar respektive myndighet i 
syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten i Hällefors. 
Arbetet sker både genom långsiktiga och sociala åtgärder som tydliggörs i 
gemensamma medborgarlöften. Medborgarlöften innebär en utveckling och 
förstärkning av samverkansöverenskommelsen mellan polis och kommunen, 
men fokus på det som invånare i kommunen upplever som viktigast för att 
känna sig trygga och säkra. Löftena är därmed en beskrivning av vad som po-
lisen och kommunen lovar att åstadkomma tillsammans.  
 
Hällefors kommun och polisen i Hällefors tar, genom denna samverkansöver-
enskommelse, ett gemensamt ansvar för det brottsförebyggande arbetet. 
Kommun och polis ska tillsammans skapa tillit mellan varandra, skapa en ge-
mensam bild av arbetet och använda gemensamma begrepp. Samarbetet ska 
integreras och förankras i den ordinarie verksamheten.  
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Övergripande mål och syfte   
De övergripande målen med denna överenskommelse är att skapa en trygg och 
säker kommun genom att minska brottsligheten och öka tryggheten i Hälle-
fors. 
 
Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra de prioriterade fokusområden 
som Hällefors kommun och polisen ska samverka kring. Med utgångspunkt i 
en gemensam problembild skall kommun och polis teckna en överenskom-
melse samt planera gemensamma insatser för att uppnå de övergripande må-
len.  
 
Gemensamma fokusområden  
Förutsättningen för ett fungerande samarbete är att polisen och kommunen 
enas om vilka fokusområden som finns lokalt med utgångspunkt från den lo-
kala bilden på kort och lång sikt.  
 
Efter att ha analyserat bilden har Hällefors kommun och polisen entas om att 
följande fokusområden skall prioriteras under avtalstiden.  
 

• Grundläggande fri och rättigheter 
• Familjestöd 
• Alkohol, narkotika, doping och tobak 
• Våld i nära relationer 
• Våld i offentlig miljö 
• Skadegörelse/klotter 
• Organiserad brottslighet 

  
I arbetet med fokusområdena är det viktigt att belysa problematiken ur ett fler-
tal perspektiv, exempelvis tillgänglighets-, etniskt- och jämställdhetsperspek-
tiv för att bemöta olikheter i förutsättningar och beteenden.  
 
Beskrivning av fokusområdena 
 
Grundläggande fri och rättigheter 
Det fria ordet och den öppna debatten, liksom rätten att fritt uttrycka sin reli-
giösa tro, visa sin sexuella identitet eller att accepteras oavsett etniskt ursprung 
är grundläggande för det demokratiska samhället. Brott mot dessa och andra 
grundläggande fri- och rättigheter riskerar att inskränka både på den enskildes 
möjligheter att fritt åtnjuta de fri- och rättigheter som förknippas med det 
öppna demokratiska samhället och det öppna samhället i sig.    
 
Det är särskillt viktigt att kunna bekämpa hatbrott och våldsbejakande extrem-
ism för att skydda grundläggande fri- och rättigheter. 
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Familjestöd 
Familjestöd är stöd och samverkan med familjer, föräldrar och barn, men för-
äldrastöd är en vanligare benämning. Definitionen av föräldrastöd är: ”En ak-
tivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, emotionella, kognitiva samt 
sociala utveckling och/eller stärker föräldrars sociala nätverk.” Trygga och 
goda relationer inom familjen ökar barns möjlighet till god hälsa och gott liv, 
och därför är det viktigt att arbeta tillsammans med föräldrar så att de har möj-
lighet att skapa goda relationer inom familjen och till sina barn. 
 
 
Alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) 
Bruk av beroendeframkallande medel så som alkohol, narkotika, doping och 
tobak ökar risken för ohälsa och otrygghet. Konsumtionen är också nära kopp-
lat till skador och våldsamt beteende. Tidig alkohol- och tobaksdebut har ett 
samband med högre konsumtion senare i livet. Alkohol- och tobaksanvänd-
ningen samvarierar även med andra obotliga skador och sjukdomar samt leder 
ofta till en livsstil som innefattar kriminalitet och våld. Förebyggande ANDT-
arbete är därför av stor vikt. Över tid har den liberala synen på tobak ökat. Det 
förebyggande ANDT-arbetet bör därför prioriteras. Barn, unga och vuxna som 
anhöriga i familjer med risk- och missbruksproblematik löper stor risk för 
ohälsa samt fysikt och psykiskt våld. Det finns risk att anhöriga blir medbero-
ende och barnen riskerar att ärva det sociala beteendet. 
 
 
Våld i nära relationer 
Våld i nära relationer omfattar allt fysiskt och psykiskt våld mot anhöriga barn 
och vuxna som utsätts för våld och förtryck. Risk- och missbruksproblematik 
är en stark riskfaktorför våld i nära relationer. Våldet leder till en social 
otrygghet, vilket är en stark riskfaktor för ohälsa. Dessa faktorer kan påverka 
hälsan hos individer, inte minst den psykiska hälsan. Våld i nära relation do-
mineras av mäns våld mot kvinnor. Det är av stor vikt att förebygga och 
minska våld i nära relationer samt att synliggöra problematiken.  
 
 
Våld i offentlig miljö  
Syftet är att medborgarna i Hällefors, oavsett kön, ålder, socioekonomisk sta-
tus och etniskt ursprung ska känna sig trygga då de vistas i det offentliga 
rummet. Det ska gälla i det egna bostadsområdet såväl som i centrum.  
Platsens utformning har betydelse för Hälleforsbornas känsla av trygghet. En 
plats där folklivet är naturligt, upplevs ofta som trygg och trivsam med infor-
mell kontroll. Tryggheten i Hällefors skall öka.  
 
 
Skadegörelse/Klotter 
Skadegörelse och klotter bidrar till en känsla av otrygghet. En nedklottrad 
miljö upplevs inte bara som otrivsam och ful, utan innebär också stora kostna-
der. Klotter kan vara en inkörsport till vidare brottslighet. Snabb sanering är en 
verkningsfull åtgärd. 
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Organiserad brottslighet 
Organiserad brottslighet ställer ofta till stor skada och är på många sätt ett hot 
mot samhället. Den är nätverksbaserad, vinstinriktad och bedrivs i projekt-
form. Medlemmarna har vilja och förmåga att skydda och underlätta brottslig 
verksamhet genom otillåten påverkan.  
 
 
 
Uppföljning och analys av överenskommelse och medborgar-
löften 
Under 2020 ska polisen och Hällefors kommun analysera den aktuella brottssi-
tuationen och kommuninvånarnas upplevda trygghet med utgångspunkt från 
ett gemensamt orsaksanalysmöte. Underlag kommer att utgå ifrån brottssta-
tistik, trygghetsundersökningar, medborgardialog, polisens händelserapporter, 
utdrag ur Hobit (Händelse och brott information, polisens webbaserade kartsy-
stem) och inrapportering till samhällsbyggnad Bergslagens otrygghetsrappor-
tering. Detta fungerar som en nulägesbeskrivning till både överenskommelse 
och medborgarlöften. 
 
 
Situationell prevention 
Det kortsiktiga trygghetsskapandearbetet formuleras som medborgarlöften. 
Medborgarlöften följs upp genom ordinarie styr- och ledningssystem. En 
övergripande uppföljning av medborgarlöftena redovisas skriftligt i en tertial-
rapport och presenteras muntligt i samband med ordinarie sammanträde med 
brottsförebyggande rådet.  
 
Under 2020 skall en kartläggning och analys av gemensamma fokusområden 
göras gemensamt av parterna. Resultatet av denna analys skall tillsammans 
med uppföljningen av överenskommelsen och medborgarlöftena vara grunden 
för prioritering av gemensamma åtaganden i kommande medborgarlöften.  
 
 
Social prevention 
Det långsiktiga trygghetsskapande arbetet följs upp genom ordinarie arbete 
med Hällefors fullmäktigemål, men även genom trygghetsmätningar och lik-
nande. Överenskommelsens mål och fokusområden följs även upp genom pri-
oriterade mätningar som tas fram i samband med orsaksanalysmöte. 
 
Uppföljning samt framtagande av förslag på ny överenskommelse sker i sam-
verkan mellan polis och kommun. Ett förslag på ny överenskommelse skall 
vara klar till 2020-12-31. 
 
 
Ansvar 
Hällefors kommun och polisen ansvarar för att genomföra åtgärder och mät-
ningar utifrån beslutade fokusområden. Ansvar för samordning av uppföljning 
inför det lokala brottsförebyggande rådet sköts av kommunens samordnare och 
kommunpolisen. 
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Kommunikation 
Arbetet med överenskommelse och medborgarlöften ska vara transparant.  
Extern information sker tertialvis utifrån övergripande uppföljning av medbor-
garlöften i samband med brottsförebyggande rådets möten. Detta kommunice-
ras genom press samt via kommunens och polisens hemsidor.  
 
 
Ekonomi 
Om inget annat överenskommes svarar varje myndighet för sina respektive 
kostnader.  
 
 
Tidplan 
Denna överenskommelse avser tiden från och med 2020-04-___ till och med 
2020-12-31 
 
 
 
 
 
Hällefors 2020-__-__  
 
  
 
__________________________________________ 
 
Ordförande Brottsförebygande rådet (BRÅ) 
 
 
__________________________________________ 
Jens Hedenborg 
Tf Lokalpolisområdeschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Beslutsärende 

Sida 

1(1) 
Datum  
2020  

Kanslienheten 
   
   
   
 
 Kommunstyrelsen 

 
 
Medborgarlöften för Hällefors kommun 2020 
 
Beslutsunderlag 
-  
 
Ärendet 
Medborgarlöften innebär en utveckling och förstärkning av arbete med 
samverkansöverenskommelser, kommun – polis 2020, med fokus på det som 
invånare i kommunen upplever som viktigast för att känna sig trygga och 
säkra. Löftena är därmed en beskrivning av vad som polisen och kommunen 
lovar att åstadkomma tillsammans. 
 
Under hösten 2019 har polisen och Hällefors kommun analyserat den aktuella 
brottssituationen och kommuninvånarnas upplevda trygghet. Underlag för 
detta har varit brottsstatistik, trygghetsundersökningar, medborgardialoger, 
polisens händelserapporter och utdrag ur Hobit (händelse och 
brottsinformationstjänst, polisens webbaserade kartsystem). 

 
I syfte att utveckla medborgalöften över tiden kommer fortsatta 
undersökningar, otrygghetsrapporteringar och uppföljningar av genomförda 
insatser att genomföras. Arbetet skall vara baserat på kunskap. 
Arbetet redovisas inom ramen för det lokala Brottsförebyggandet rådet (BRÅ) 
 

Ekonomi 
BRÅ  har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
 
Folkhälsa 
BRÅ har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
 
Miljö 
BRÅ förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
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Samverkan 
Information och samverkan har skett mellan Polisen och Hällefors 
kommun 
 

Brottsförebyggande rådets förslag till beslut 
Förslagen på medborgarlöften för 2020 överlämnas till kommunstyrelsen för 
beslut. 
 
1. Trygghetsdialoger i samverkan med boende, föreningar och näringsidkare 

i kommunens olika områden där invånarna känner sig mindre trygga. 
Särskilt fokus ska riktas på kvinnors otrygghet i offentliga miljöer. 
Dialogerna ska ligga till grund för framtida trygghetsskapande åtgärder. 

 
2. Polisen och Hällefors kommun i samverkan med andra parter ska 

vidareutveckla arbetet med att förebygga och beivra narkotikabrott samt 
trafikbrott inom Hällefors kommun. 

 
3. Förbättra dialogen mellan polis och människor som drabbas av brott. När 

förundersökning inletts, kommer kontakt att tas inom en vecka efter att en 
utredare tilldelats ärendet. 
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Datum  
2020-05-07  

Kommunstyrelsen 
   
   
   
 
  

 
 
Tidigarelagda näringslivsfrämjande åtgärder, dnr KS 
20/00093 
 
Beslutsunderlag  
Kommunförvaltningen Tidigarelagda näringslivsfrämjande åtgärder med 
anledning av Covid-19, rapport daterad 2020-04-21 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har upprättat en rapport över åtgärder som med 
anledning av situationen i näringslivet kan vara möjliga att tidigarelägga.  
 
Förvaltningen har valt att hantera den pågående pandemin som två olika kriser 
– en rörande smittspridning och belastning i vård och omsorg, samt en 
rörande näringslivets problem.  
 
Näringslivets problem består av flera delar, men uteblivna intäkter och 
svårighet med likviditet och finansiering kan även i Hällefors kommun leda 
till en utslagning som blir samhällsfarlig. Effekterna i näringslivet kan också 
komma att bli mera långvariga än de rent omsorgsbetingade. 
 
För att motverka effekter i näringslivet har förvaltningen på politiskt uppdrag 
diskuterat flera sätt att injicera likviditet i näringslivet. Ett sätt som 
identifierats är att tidigarelägga åtgärder som befinner sig i olika skeden av 
planering. Förutom att de relativt få företagen som berörs av åtgärden i sig får 
möjlighet att överleva krisen, får detta förhoppningsvis spridningseffekter 
även i övrigt näringsliv. Genom att uppsägningar och liknande undviks kan 
oron i ekonomin hos berörda minskas.  
 
Beträffande näringsliv som inte direkt berörs av åtgärderna har inga möjliga 
effektfulla och samtidigt träffsäkra åtgärder identifierats ännu, men arbete 
pågår.   
 

Ekonomi 
Tidigarelagda näringslivsfrämjande åtgärder kommer att påverka 
kommunens ekonomi genom ökade kostnader. Åtgärderna kommer att 
påverka både likviditet och resultat och senare eventuellt 
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investeringsutrymme. Förvaltningen bedömer att likviditeten utifrån dessa 
åtgärder inte kommer att bli ansträngd och inte kräva någon nyupplåning, 
då kommunen kommer att erhålla extra generella statsbidrag för 
innevarande verksamhetsår.  
 
Eftersom åtgärderna i de flesta fall inte är budgeterade, riskerar åtgärderna 
att påverka årets resultat med den uppgivna summan, i den mån de läggs 
som driftskostnader.  Om de tas som investeringar påverkas kommande års 
resultat och investeringsutrymme. 

 
Det är osäkert hur regeringen kommer att hantera eventuella underskott i 
kommuner 2020. Eftersom läget är extraordinärt bedömer förvaltningen att 
den om politiken bedömer riskerna med effekterna större än riskerna med 
ett underskott, kommer att kunna förklara underskottet utifrån den 
extraordinära situationen.   
 
Folkhälsa 
Ett fungerande näringsliv efter pandemin bedöms ha stor betydelse för 
folkhälsan. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 

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

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Politiken prioriterar bland föreslagna åtgärder, där förvaltningen 
rekommenderar att prioritera arbetskraftsintensiva åtgärder högre än 
objektskostnader, och beslutar om ett maximalt belopp som åtgärder får 
genomföras för. 
 
Finansiering sker i första hand genom att kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras 
utifrån de extra bidrag som kommunen får för rådande situation. 
 
I avvaktan på kommunfullmäktigebeslut om tilläggsbudgetering får åtgärder 
finansieras via den del av kommunstyrelsens strategimedel som är avsatt för 
riktade näringslivsbefrämjande åtgärder, men det totala beloppet får inte 
överstiga det beslutade maximala beloppet. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar utvecklingsstrateg 
Peter Wiker utförligt och kommunchef Tommy Henningsson samt 
näringslivsstrateg Camilla McQuire tillför. 
 
Ledamöterna påpekar en redaktionell ändring, föreslagen parkering ligger vid 
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Trollsländan och inte fjärillen. 
 
Daniel Hagsten (M) ställer fråga om kommunen kommer att fortsätta sitt 
arbete med stöd till näringslivet, vilket besvaras av näringslivsstrateg Camilla 
McQuire. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) tilläggsyrkar att ytterligare en miljon av 
kommunstyrelsens strategimedel avsetts till riktade näringslivsbefrämjande 
åtgärder utöver den miljon som redan finns avsatt. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om någon av de åtgärder förvaltningen 
föreslår redan är finansierade, vilket besvaras av ekonomichef Jessica 
Jansson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att förvaltningen får prioritera bland 
de föreslagna åtgärderna istället för politiken samt att de får genomföra 
åtgärder för maximalt 2 miljoner kronor. 
 
Katja Ollila (V) yrkar bifall till ordförande Annalena Järnbergs (S) yrkande. 
 
Daniel Hagsten (M) och Katja Ollila (V) yttrar sig. 
 
Daniel Hagsten (M) vill ha till protokollet att han till kommunstyrelsen 
återkommer med ett förslag kring stöd för turismmarknadsföring, vilket 
godkänns. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag men med egen yrkad förändring samt tilläggsyrkande, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Förvaltningen får prioritera bland de föreslagna åtgärderna och de får 
genomföra åtgärder för maximalt 2 miljoner kronor. 
 
Finansiering sker i första hand genom att kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras 
utifrån de extra bidrag som kommunen får för rådande situation. 
 
I avvaktan på kommunfullmäktigebeslut om tilläggsbudgetering får åtgärder 
finansieras via den del av kommunstyrelsens strategimedel som är avsatt för 
riktade näringslivsbefrämjande åtgärder, men det totala beloppet får inte 
överstiga det beslutade maximala beloppet. 
 
Ytterligare en miljon av kommunstyrelsens strategimedel avsetts till riktade 
näringslivsbefrämjande åtgärder utöver den miljon som redan finns avsatt. 
 



 

 
 E-post  Organisationsnr  
Hällefors kommun kommun@hellefors.se  212000-1942  
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712 83 Hällefors Sikforsvägen 15 0591-641 00 vx 0591-109 76 193-8950 11808-3 
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Tidigarelagda näringslivsfrämjande åtgärder med anledning 
av Covid-19 
 
Kommunförvaltningen har upprättat en lista över åtgärder som med anledning 
av situationen i näringslivet är möjliga att tidigarelägga. Listan berör åtgärder 
i olika stadier av planering, och en utförligare beskrivning för prioritering 
finns beskrivet i rapporten. 
 
Problemen för de företag som kan omfattas av dessa åtgärder har inte så 
mycket att göra med den direkta risken för smittspridning och rädsla för 
sjukdom. Den vikande finansmarknaden har gjort att privatpersoner och 
företag i stort sett har upphört att investera och genomföra till och med 
planlagda byggprojekt. För företag i denna bransch uppstår på lång sikt ett 
resultatproblem, och på kort sikt ett likviditetsproblem. Förvaltningens 
möjlighet består i att under en period överbrygga företagens problem, tills 
näringslivsklimatet är mera gynnsamt. 
 
Förvaltningen bedömer att problemen visserligen är akuta nu, men att de 
kommer att vara bestående under lång tid. En positiv sak för just dessa företag 
är att behovet i investering och underhåll i många fall kvarstår, och/eller 
kommer att återkomma.  
 
Detta förslag har bara små effekter på de delar av näringslivet som omfattas 
direkt av vikande besök, såsom restauranger och hotell. I vilken omfattning 
till exempel konfektions- och handeln på sikt kommer att påverkas är lite 
oklart, men det är troligt att det även där finns effekter som kvarstår långt 
efter det akuta skedet har tagit slut. För ovanstående branscher kommer andra 
åtgärder att bli nödvändiga. 
 
Åtgärderna 
 
Förvaltningen har i denna rapport valt att ta med åtgärder som i något skede 
varit uppe till diskussion eller beslut, som ingår i någon typ av plan samt 
förslag som ligger i budget för kommande år. Det kan finnas ytterligare 
åtgärder som inte tagits i beaktande, men det är viktigt att poängtera att detta 
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är åtgärder som redan borde ha utförts, är planerade, eller kommer att 
budgeteras.  
 
Åtgärderna presenteras nedan med politiskt läge, ungefärlig kostnad och 
synpunkter kring de eventuella konsekvenser förvaltningen i dagsläget ser. 
 
De åtgärder som förvaltningen identifierat är: 
 
Parkeringen vid den rivna kiosken invid Gatuköket ”Fjärilen”  
Parkeringen vid Hurtigtorpet   
Saniteten vid Hurtigtorpet 
Fläktsystem vid Hurtigtorpet 
Återvinningsstationen vid Gamla Norrgården 
Cykelställ med tak vid Formens hus 
Tak på Klockarhagsskolans E-hus 
Åtgärder vid Kommunförrådet 
Rivning av stallet i Kvastbo 
Carl-Jan bystens iordningställande 
Ställplatsen vid Lindholmstorpet 
Taket på stallet på Lindholmstorpet 
Diskutrymme för trygghetsboendet i Sörgårdens pentry 
Asfalt i Krokbornsparken 
Staket vid Furåsskolan 
Björskogsnäs 
 
Upphandlingen 
 
Förvaltningen bedömer att åtgärderna går att genomföra genom ramavtal eller 
direktupphandling/förenklad upphandling. 
 
Förvaltningen gör bedömningen att åtgärderna kan delas lika mellan de tre 
företag som innehar ramavtal inom bygg med kommunen, samt företag för 
markentreprenad. Förvaltningen bortser alltså från rangordningen i avtalen, 
eftersom tillgång till (konkurrerande) entreprenörer efter krisen bedöms som 
avgörande.    
 
Övrigt 
 
Förvaltningen kan i vissa situationer behöva göra avkall på möjligheten för 
den politiska organisationen att ha synpunkter på utformningen. För de 
åtgärder som avses bedöms detta ha liten betydelse. I de fall förvaltningen 
ändå behöver vägledning bedöms detta vara möjligt med snabb beslutsväg, 
inom det tidsspann krisen omfattar. 
 
Uppdragen som lämnas ut bör inte tidsbestämmas mer än med senast-datum. 
Entreprenören ska alltså själv kunna reglera när i tid arbetet ska passas in, 
beroende på andra uppdrag. Kommunens åtgärder ska optimalt inte påverka 
andra uppdrag som entreprenören åtagit sig eller kan åta sig. Entreprenören 
bör få en period under vilken uppdraget ska utföras, t ex innan 2020-10-01. 
 
Åtgärderna bör delas upp utifrån det faktum att krisen som ovan beskrivs kan 
bli utdragen.   
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Ramavtalet som åberopas innefattar inte markentreprenader. 
 
ÅTGÄRDSLISTA 
     
Parkeringen vid den rivna kiosken invid Gatuköket ”Fjärilen” (KS 2017-
10-24, § 236) 
 
Marken efter den rivna kiosken vid Fjärilen återställs till parkering. Plan finns 
och kan effektueras omedelbart. 
 
Åtgärden är politisk beslutad. 
 
Kostnaden bedöms till 150 tkr 
 
Åtgärden bedöms inte ha några negativa konsekvenser. 
 
Parkeringen vid Hurtigtorpet (Övergång i kommunal drift aktuell)
   
Åtgärden har påbörjats. 
 
Anläggningen behöver för att kunna arrangera större evenemang främst inom 
draghundssporten, utöka sin parkering. Plan finns och kan effektueras 
omedelbart.   
 
Kostnaden bedöms till 100 tkr.  
 
Åtgärden bedöms inte ha några konsekvenser. 
 
Saniteten vid Hurtigtorpet (övergång till kommunal drift aktuell) 
 
Anläggningens sanitetsutrymme behöver renoveras, och fläktsystem behöver 
åtgärdas. Åtgärden i herrsaniteten är sedan tidigare upphandlad och prissatt 
till strax under 500 tkr.    
 
Kostnaden bedöms till 500 tkr för herrsidan, som är mest sliten.  
 
Åtgärden är stor och kan med snabb igångsättning bli dåligt kontrollerad. Med 
stor kostnad ökar risken för kritik mot åtgärden och hur den upphandlats. I 
detta läge får kommunen bedöma uppsidan goodwill och företagsstöd emot 
eventuell negativ upphandlingspublicitet och vite. 
Damsaniteten kan i ett senare skede bli aktuell. 
 
Fläktsystem vid Hurtigtorpet (övergång till kommunal drift aktuell) 
 
Anläggningens fläktsystem behöver åtgärdas. 
 
Kostnaden bedöms till omkring 200 tkr. 
 
Inga negativa konsekvenser utöver frågor kring prioriteringar bedöms. 
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Återvinningsstationen vid Gamla Norrgården 
 
Marken på parkeringen vid Norrgården ska iordningställas för att kunna flytta 
återvinningsstationen från Hällevis parkering. Iordningställandet består 
framförallt i ett vindfång. Platsskisser med måttangivelser finns på företagets 
hemsida. 
 
Kostnaden bedöms till 50-100 tkr.  
 
Åtgärden bedöms inte ha några negativa konsekvenser. Hantering beträffande 
bygglov och annat kommer att diskuteras med Samhällsbyggnads-
förvaltningen Bergslagen. 
 
Cykelställ med tak vid Formens hus (KS 2017-09-26, § 204) 
 
Kostnaden bedöms till 60 tkr 
 
Åtgärden är politisk beslutad. 
 
Åtgärden bedöms inte ha några negativa konsekvenser förutom att bygglov 
inte är sökt/byggnaden inte är sanktionerad ännu. 

 
Tak på E-huset (Lokalbehov för Hällefors kommun med tillhörande 
plan, KS 14700038) 
 
Den höga delen av taket vid de delar av Klockarhagsskolan som vetter mot 
Klockarvägen (E-huset) kan bytas. 
 
Kostnaden bedöms till ca 1 000 tkr. 
 
Åtgärden bedöms inte ha några negativa konsekvenser. 

 
Åtgärder vid Kommunförrådet (Lokalbehov för Hällefors kommun med 
tillhörande plan, KS 14700038) 
 
Åtgärder vid kommunförrådet som planerats innefattar fönsterrenoveringar 
och mindre takerbeten (takavvattning).  
 
Kostnaden bedöms till ca 300 tkr. 
 
Åtgärden bedöms inte ha några negativa konsekvenser. 

 
Rivning av stallet i Kvastbo 
 
Det gamla stallet vid Kvastbo är kommunägt och utgör en säkerhetsrisk. 
Rivning har kostnadsbedömts och planerats, men inte politiskt beslutats. 
 
Kostnaden bedöms till 60-70 tkr. 
 
Åtgärden bedöms inte ha några negativa konsekvenser. Rivningslov kommer 
att sökas. 
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Carl-Jan bystens iordningställande 
 
Bysten av Carl-Jan som skänktes till kommunen ska iordningställas för 
förvaltning på Torget i Grythyttan. Kretsen kring Carl-Jan och Grythyttans 
hembygdsförening är engagerad. Event/invigning planeras till våren 2021, 
men åtgärderna (markanläggning mm) kan göras nu. 
 
Kostnaden bedöms till ca 50-60 tkr.   
 
Åtgärden bedöms inte ha några negativa konsekvenser. 
  
Ställplatsen vid Lindholmstorpet  
 
Ställplatsen vid Lindholmstorpet behöver iordningställas. Platsens utformning 
ingick i ett tidigare helhetsgrepp runt området, och det bör gå att bryta ut 
ställplatsen ur detta och färdigställa, oavsett resten av området. 
 
Kostnaden måste bedömas utifrån hur många åtgärder som ska utföras.  
 
Åtgärden bedöms inte ha några negativa konsekvenser. Eventuellt kan 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen ha synpunkter.  
Åtgärden kommer att väcka samma fråga i Grythyttan, vilket är högst 
relevant. 
 
Taket på stallet på Lindholmstorpet (Lokalbehov för Hällefors kommun 
med tillhörande plan, KS 14700038) 
 
Taket på stallet vid Lindholmstorpet består av uttjänt papp och redan 2014 
bedömdes att taket på ekonomibyggnaden behövde bytas inom en snar 
framtid.  
 
Kostnaden bedöms till 100-200 tkr. 
 
Åtgärden bedöms inte ha några negativa konsekvenser, förutsatt att estetiken 
blir tilltalande. 
Tillstånd kan behövas, men bedöms inte vara avgörande. 
 
Diskutrymme för trygghetsboendet i Sörgårdens pentry 
 
Ett diskutrymme behöver åtgärdas i Sörgårdens pentry. Anläggningen har 
felanmälts vid ett flertal skyddsronder. En diskmaskin ska flyttas upp på en 
bänk, med tillhörande rördragning och snickeriarbeten.  
 
Kostnaden bedöms till 10 tkr. 
 
Åtgärden ingår i en större renovering av pentryt. BOAB håller just nu på att 
färdigställa ett kostnadsförslag på åtgärden. Kostnaden kommer sedan att 
belasta kommunen via ökad hyra för Sörgårdens gemensamma utrymmen på 
trygghetsboendet. Bedömd kostnad för BOAB är 300-400 tkr. Den framtida 
hyresökningen är vansklig att bedöma, men 3-4 tkr per månad under 10 år 
troligt.  
 
Åtgärden bedöms inte ha några negativa konsekvenser.  
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Det är oklart om åtgärden är möjlig med tanke på tillträde till lokalerna. 
Åtgärden ska OK:as med förbehåll att åtgärderna utför under den kritiska 
perioden. 
 
Asfalt i Krokbornsparken (KS 2014-08-26, § 122) 
 
Asfalten i Krokbornsparken behöver bytas ut mot grus i enlighet med plan.  
 
Kostnaden bedöms till 50 tkr. 
 
Åtgärden bedöms inte ha några negativa konsekvenser. Instasen ska 
samordnas med ”Krokborns vänner”, eftersom de eventuellt vill ha kablar 
nedgrävda i samband med utförande. 

 
Staket vid Furåsskolan 
 
Stakets mot grannfastigheten vid träningsplanen vid Furåsskolan är raserat 
och kan tas bort. Ärendet har varit uppe till diskussion politiskt. 
 
Kostnaden bedöms till 10 tkr. 
 
Åtgärden bedöms inte ha några negativa konsekvenser. Staketet har fungerat 
som uppfång till bollar under träning. Planen är dock inte i bruk. 
Grannfastigheten kan ha synpunkter, men eftersom staketet är i mycket dåligt 
skick måste det troligen i vilket fall som helst ersättas med ett nytt. 
 
Björskogsnäs (KS 2015-08-25 § 184) 
 
I skötselplanen finns åtgärder listade. Främst rör det sig om panel, t ex nedtill 
på stallet. Fler akuta åtgärder kan utföras med då måste besiktning på plats 
ske. Det är lite oklart vilka åtgärder som redan är utförda. 
 
Inga kostnader bedöms. 
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Personalbokslut 2019, dnr KS 20/00090 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till Personalbokslut för Hällefors kommun år 2019, daterad  
2020-04-16 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-13 § 136 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-13 att kommunförvaltningen årligen 
ska leverera ett personalbokslut. Ett personalbokslut har tidigare 
sammanställts innehållande statistik och information gällande 2018 och nu 
levereras personalbokslut för 2019. 
 
Personalbokslutet innehåller avsnitt om ledarskap, arbetsmiljö, 
medarbetarundersökning, sysselsättningsgrad, kompetensförsörjning, 
personalomsättning och samverkan/förhandlingar. Förvaltningen har i vissa 
delar redovisning för en femårsperiod, 2015-2019, personalbokslutet 
innehåller även vissa analyser och jämförelser. 
 
Inom några områden ses en positiv utveckling, bland annat en sänkt 
sjukfrånvaro och ett ökat medarbetarengagemang. 
 

Ekonomi 
Kommunens personalkostnader är den enskilt största kostnaden. Ett 
strategiskt personalarbete och kontroll över personalkostnader är viktigt för 
att nå målet om god ekonomisk hushållning. 
 
Folkhälsa 
Människans arbetsvillkor är av betydelse för levnadsvillkoren och 
medarbetarnas allmänna hälsotillstånd. En god arbetsmiljö och en 
ändamålsenlig personalpolitik bidrar till känsla av sammanhang, ökad 
arbetsglädje och hälsa. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 



2(2) 

 

 
Medborgarperspektiv 
Medarbetarna inom den kommunala förvaltningen arbetar på medborgarnas 
uppdrag, vi är till för Hällefors invånare. Det arbete våra medarbetare utför 
bidrar till att skapa en attraktiv kommun att bo och leva i, därför är det av 
vikt att skapa förutsättningar för medarbetarna och följa upp åtgärder och 
insatser inom personalområdet. 
 
Samverkan 
Information och samverkan har skett i kommunens fackliga 
samverkansgrupp. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Hällefors kommuns personalbokslut för 2019 godkänns. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar HR-chef Ann 
Karlsson. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om vad HME betyder, vilket besvaras 
av HR-chef Ann Karlsson. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om rådande läge med Covid-19 används 
som en möjlighet för de som arbetar deltid att arbeta heltid, vilket delvis 
besvaras av HR-chef Ann Karlsson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Hällefors kommuns personalbokslut för 2019 godkänns. 
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1 Sammanfattning 

Kommunen har under året präglats av insatser gällande arbetsmiljö och 
kompetensförsörjning. Hälsotalen och rekryteringar är ständigt i fokus och 
diskuteras på olika nivåer i kommunen. Cheferna är otroligt viktiga 
nyckelpersoner för att kommunen ska lyckas med alla utmaningar inom 
personalområdet. Engagerade och tydliga chefer som stöttar medarbetarna är 
en framgångsfaktor.  
 
Kommunens fakta 2019 
 
Kommunens medarbetare kan vara anställda på tre olika kollektivavtal; HÖK, 
BEA eller PAN. 
 
Under 2019 hade kommunen totalt 1 601 anställningar (inklusive de som 
börjat och slutat). 
 
1 november 2019: 
 
HÖK – Allmänna Bestämmelser (AB) 
Totalt 925 medarbetare  
Varav 565 tillsvidareanställda 
Varav 736 månadsavlönade 
Varav 217 timavlönade 
 
BEA - Beredskapsavtalet 
14 personer (minskat från 65 personer) 
 
PAN – Personliga assistenter och anhörigvårdare 
20 personer 
 
Följande fakta avser månadsavlönade anställda på HÖK 
 
Andel kvinnor 81 % 
Andel män  19 % 
Anställda på heltid 68 %  
Medellön   28 291 kronor 
Medelålder   46,7 år 
Medelålder kvinnor  47,2 år  
Medelålder män 44,5 år.  
Sjukfrånvaro  6,03 % 
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2 Inledning 

Ekonomiberedningen har beslutat att kommunen ska återinföra 
personalbokslut från och med verksamhetsåret 2018. Detta dokument utgör ett 
komplement till personalredovisningen i årsbokslutet och till kommunens 
nyckeltalssammanställning. Vissa av redovisningarna återfinns i samtliga 
dokument. 
 
Personalkostnaderna utgör de största ekonomiska posterna i kommunens 
budget. Kommunens övergripande personalarbete har sin utgångspunkt i 
styrande dokument, bland annat verksamhetsplanen, personalpolicyn, den 
lönepolitiska strategin och samverkansavtal.  
 
Kommunens strategiska mål för 2019 är: 
 
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 
 
2.1 Innehållet i personalbokslutet 
Personalbokslutet är en sammanställning av ett antal av kommunens 
dokument som innehåller information om kommunens medarbetare. I denna 
redovisning kommer personalnyckeltal och statistik att redovisas och 
analyseras. Statistiken redovisas uppdelat på kommunen totalt och i vissa 
delar per verksamhetsområdena bildning och omsorg. I vissa avsnitt görs 
jämförelser med andra kommuner, regionen eller riket.  
 
Data för kommunen är hämtat från kommunens personalsystem, Personec P 
och avser verksamhetsområdet 2019 och i de fall mätningar gjorts vid ett 
tillfälle under året används mättidpunkten 1 november. 
 
Syftet är att lyfta fram och synliggöra fakta som kan påverka kommunens 
resultat och vara till nytta i framtida styrning av verksamheten. 
 
2.2 Kommunens organisation 
Från och med 2015 är kommunen organiserad i en nämnd, kommunstyrelsen, 
med en förvaltning – kommunförvaltningen. Förvaltningen är indelad i tre 
verksamhetsområden; bildning, omsorg och central förvaltning. 
 
3 Ledarskap 

SKRs definition av chef 
A. Chef direkt underställd politisk nämnd. Har ett övergripande verksamhets-

, ekonomi- och personalansvar 
B. Chef på mellanchefsnivå som har verksamhets-, ekonomi- och 

personalansvar och ett övergripande ansvar inom sitt verksamhetsområde 
(är i regel direkt underställd förvaltningschef) 

C. 1:a linjens chef som har verksamhets-, ekonomi- och personalansvar och 
ett övergripande ansvar inom sitt ansvarsområde. 



5(21) 

 

 
Inom Hällefors kommun är kommunchef, skolchef och socialchef kodade som 
A-chefer. Chefer inom staben kodade som B-chefer, övriga chefer är kodade 
som C-chefer. Under 2019 gjordes förändringar i ledningsorganisation som 
innebar att nivån områdeschefer avvecklades. 
 
3.1 Personalansvar 
Under senare år har verksamheterna strävat efter att minska antalet 
medarbetare per chef, därmed har antalet chefer ökat och vid slutet av 2019 
fanns 31 chefer i kommunen. Antalet medarbetare per chef är som högst cirka 
35-40 tillsvidareanställda. För vissa chefer tillkommer utöver det 
personalansvar för ett antal timavlönade och månadsavlönade vikarier.  
 
Under 2019 har fyra chefer rekryterats, två enhetschefer till omsorgen, en 
rektor och en bibliotekschef. Dessutom har en biträdande rektor tillsatts inom 
förskoleverksamheten. Inom omsorgen har två tjänster som områdeschefer 
förhandlats om till enhetschefer. 
 
4 Anställningar 

Anställningar kan mätas på flera olika sätt. Anställda med månadslön omfattar 
både tillsvidareanställda och visstidsanställda som har en längre 
anställningsperiod, totalt hade kommunen 713 månadsavlönade 1 november 
2019. Tillsvidareanställda har en fast anställning, det var totalt 565 
anställningar, visstidsanställda med månadslön var totalt 148. De flesta har en 
heltidsanställning, totalt 482 anställningar är på heltid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Personec 
 
5 Semester 

Semester är till för rekreation och återhämtning, därför är det av största vikt 
att medarbetarna förlägger sin semester i ledighet. I vissa undantagsfall kan 
semesterdagar betalas i kontant ersättning. Från och med 2018 gjordes en 
förändring i kollektivavtalet som innebär att maxantalet för sparade dagar får 
uppgå till 30 dagar mot tidigare 40 dagar, med undantag för anställda inom 
läraravtalet som även fortsättningsvis får ha 40 sparade dagar.  
 
Inom kommunen är innevarande kalenderår semesterår. I februari månad året 
efter semesteråret görs en kontant utbetalning av semesterdagar som inte 
tagits ut i ledighet. För 2019 betalades 278 semesterdagar ut i kontant 
ersättning. Kommunens medarbetare (förutom medarbetare inom kommunals 
avtalsområde) har möjlighet att växla semesterdagstillägget mot extra lediga 
dagar, dessa dagar kan inte sparas. Under 2019 valde 81 medarbetare att växla 
in sitt semesterdagstillägg. 

    2018     2019   
1 november Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män 
Antal anställda med 
månadslön 696 569 127 713 580 133 

Antal tillsvidareanställda 556 469 87 565 473 92 
Antal visstidsanställda 140 100 40 148 107 41 
Antal heltidsanställda 486 382 104 482 378 104 
Antal deltidsanställda 210 186 24 231 202 29 
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Timavlönade tjänar inte in semesterdagar utan får semesterdagsersättningen 
utbetald månadsvis i samband med utbetalningen av timlönen. 
 
6 Föräldraledigheter 

Under 2019 tog medarbetarna tillsammans ut totalt 12 219 timmar i 
föräldraledighet och tillfällig föräldrapenning (vård av barn). Av dessa timmar 
tog kvinnorna ut 11 219 timmar och männen 1290 timmar, det innebär att 
kvinnorna tog ut 92 procent av all föräldraledighet. 
 
Ställt i förhållande till ordinarie arbetstid tog kvinnor ut 1,01 procent 
föräldraledighet medan männen tog ut 0,45 procent föräldraledighet.  
 
7 Arbetsmiljö - Hållbart arbetsliv 

Ett viktigt fokusområde för kommunen är arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv 
i syfte att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbara arbetsplatser och 
arbetstider som gör att medarbetarna trivs och utvecklas. I detta avsnitt 
beskrivs hur kommunen arbetar med arbetsmiljöfrågor. 
 
7.1 Det systematiska arbetsmiljöarbetet 
Den uppföljning av 2019 års systematiska arbetsmiljöarbete som gjorts visar 
att kommunen som helhet har bedrivit ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete 
under året. Det systematiska arbetsmiljöarbetet har i hög grad skett i 
samverkan mellan chefer, arbetstagare och skyddsombud, Vid 
arbetsplatsträffar har arbetsmiljöfrågor prioriterats, de flesta känner till 
kommunens rutiner inom det systematiska arbetsmiljöarbetet, De flesta chefer 
anser sig ha tillräckliga kunskaper om lagar och regler inom arbetsmiljö. 
Skyddsronder har i hög grad genomförts, olyckor har anmälts och man har i 
hög grad också genomfört rehabiliteringssamtal och upprättat handlingsplaner 
med anpassningar för medarbetarnas återgång i arbete efter sjukdom. 
 
Kommunen har både 2018 och 2019 genomfört utbildning inom arbetsmiljö 
för chefer, skyddsombud och arbetsplatsombud för att öka kunskaperna i 
arbetsmiljö. En utvärdering av utbildningen som genomfördes under hösten 
visar att chefer, arbetsplatsombud och skyddsombud uppskattat utbildningen 
och önskar fler liknande framöver.   
 
Uppföljningen har även visat vilka brister och utvecklingsområden som 
kommunen behöver jobba mer med. Dessa är att: 
 
1. åtgärda och följa upp de risker som framkommer vid skyddsronder och 

riskbedömningar  
2. rapportera inträffade tillbud 
3. genomföra rehabiliteringssamtal med medarbetare som har fler än fyra 

frånvarotillfällen på grund av sjukdom under en 12-månadersperiod.  
4. säkerställa att det finns tillräckliga kunskaper om framförallt kränkande 

särbehandling och ohälsosam arbetsbelastning hos kommunens chefer 
5. mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön behöver tas fram 
6. ta fram övergripande rutiner för hot och våld, första hjälpen och krisstöd 

samt för gravida/ammande 
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7. säkerställa att de som fördelats arbetsmiljöuppgifter, dvs kommunens 
chefer, har de befogenheter, resurser och kompetens  som krävs för ett 
fullt ut fungerande arbetsmiljöarbete. 

8. säkerställa att inte bara chefer och skyddsombud har tillräckliga kunskaper 
om lagar, regler och eventuella risker i arbetsmiljön utan även 
arbetstagare. 
 

En utförlig separat rapport finns angående hur kommunen bedrivit det 
systematiska arbetsmiljöarbetet under 2019.  
 
7.2 Rutiner och riktlinjer inom arbetsmiljöområdet 
Under året har en handlingsplan för att sänka sjukfrånvaro och öka 
frisknärvaro tagits fram. Under 2020 kommer aktiviteter kopplat till denna att 
tas fram. Det har också tagits fram nya rutiner angående korttidsfrånvaro och 
besök hos företagshälsovården, en uppdaterad mall för skyddsrond som 
involverar frågor kring hot och våld samt en tydligare mall för riskbedömning 
vid ändringar i verksamheten.  
 
7.3 Friskvårdsbidrag 
Kommunens medarbetare har personalvårdsförmån i form av ett 
friskvårdsbidrag på 800 kronor under förutsättning att anställningen varat 
under minst fyra månader. Timavlönade har möjlighet till friskvårdsbidraget 
under förutsättning att minst 640 timmar har fullgjorts. Under året har totalt 
791 medarbetare erbjudits friskvårdsbidrag. Av dessa har 59,67 % använt hela 
eller delar av sitt bidrag.  
 
Friskvårdsbidrag 2015 2016 2017 2018 2019 
Nyttjat friskvårdsbidrag     58% 61% 60% 
 
7.4 Redovisning av arbetsskador och tillbud 2019 
Med arbetsskada menas en skada eller en sjukdom som den anställde har fått i 
samband med arbetet eller arbetsplatsen. Även under resa till och från arbetet 
kan en arbetsskada uppstå. Alla arbetsskador ska rapporteras oavsett om de 
lett till sjukfrånvaro eller inte. Är arbetsskadorna allvarliga ska de även 
anmälas till Arbetsmiljöverket. 
 
Enligt Socialförsäkringsbalken finns fyra olika definierade begrepp för 
arbetsskada, dessa är: 

• Olycksfall i arbetet, så kallad arbetsplatsolycka 
• Färdolycksfall 
• Arbetssjukdom 
• Smitta 

 
Med tillbud menas en plötslig händelse som kunnat leda till personskada. Det 
är viktigt att alla tillbud dokumenteras och anmäls för att arbetsgivaren ska 
kunna åtgärda bristen så att ingen annan råkar illa ut och att det istället 
resulterar i en arbetsskada. Är tillbuden allvarliga ska de även anmälas till 
Arbetsmiljöverket. 
 
Under 2019 har totalt 56 arbetsskador och 122 tillbud anmälts i förvaltningen. 
Av de 56 anmälda arbetsskadorna har två varit allvarliga och bland de 122 
anmälda tillbuden har en varit allvarlig.  
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Inom omsorgen har de flesta arbetsskadorna orsakats av hot och våld och av 
fall. Av 32 anmälda arbetsskador ledde 10 till sjukskrivning.  När det gäller 
tillbud har majoriteten av totalt 98 rapporterade orsakats av upplevd 
bristfällig/tight planering, personalbrist och hot och våld från boende/brukare. 
 
Inom bildning har de flesta arbetsskadorna 2019 orsakats av hot och våld och 
av halka. Av 22 anmälda arbetsskador har två lett till sjukskrivning. När det 
gäller rapporterade tillbud har de flesta av totalt 20 orsakats av hot och våld.  
Centralt har arbetsskadorna orsakats av verktyg och fall. Av de två anmälda 
arbetsskadorna har en lett till sjukskrivning. Vad gäller tillbud har dessa 4 
orsakats av halka. 
 
Under 2019 har chefer och medarbetare informerats om vikten av att göra 
tillbudsanmälningar, därav den stora ökningen. 
 
 
 
 
 
7.5 Organisatorisk och social arbetsmiljö 
Den sociala och organisatoriska arbetsmiljön har under året undersökts på 
många olika sätt. Den har undersökts på APT där det finns en stående 
arbetsmiljöpunkt, genom det årliga medarbetarsamtalet där medarbetaren har 
möjlighet att lyfta fram synpunkter, via skyddsronder och även via 
kommunens medarbetarundersökning.  
 
7.6 Brandskyddsronder 2019 
Kommunen saknar en övergripande rutin för brandskyddsronder. Några 
enheter och arbetsplatser har egna rutiner och årshjul för hur och när de ska 
utföra brandskyddsrond. Under 2019 har kommunens enheter och 
arbetsplatser genomfört brandskyddsronder på olika sätt. Några har genomfört 
brandskyddsronder flera gånger under året och några har inte genomfört 
någon brandskyddsrond alls. Man använder sig även av olika checklistor och 
mallar. 
 
I omsorgen finns en brandansvarig vars uppgift är att hålla utbildningar av 
ordinarie personal och vikarier (sker oftast på arbetsplatsträffar), utföra 
brandronder tillsammans med bostadsbolaget (BOAB) och delta på de 
tillsyner som görs av företagshälsovården (Bergslagens arbetsmiljö AB). 
Utbildningarna och ronderna görs inte på alla arbetsplatser. 
 
7.7 Skyddsronder 
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om Systematiskt arbetsmiljöarbete 
(2001:01) ska skyddsrond genomföras systematiskt och regelbundet för att 
förhindra och förebygga risker i arbetet. Skyddsronder i Hällefors kommun 
ska genomföras minst en gång per år på varje enhet/arbetsplats där både den 
fysiska och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska undersökas. 
Varje chef är ansvarig för att boka in och genomföra skyddsronder 
tillsammans med skyddsombud.  Under 2019 har totalt 68 
skyddsronder genomförts.  Några chefer har haft skyddsrond mer 
än en gång under året. På någon arbetsplats är inte någon 
skyddsrond gjord alls. 

Tillbud och arbetsskador 2015 2016 2017 2018 2019 
Antal anmälda tillbud 36 56 66 41 122 
Antal anmälda arbetsskador 54 40 51 56 56 
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Under vårens inspektion av Arbetsmiljöverket med fokus hot och 
våld inom funktionsstöd och individ- och familjeomsorgen 
konstaterades att kommunen hade brister i sitt sätt att undersöka 
risker för hot och våld. En ny skyddsrondsmall med frågor som 
berör hot och våld togs fram och används från och med hösten i 
den rutin som gäller för skyddsrond.  
 
7.8 Riskbedömningar 
När en ändring i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma om 
ändringen medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. 
Detta beskrivs i Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt 
arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1. 
 
Varje chef är ansvarig att genomföra riskbedömning vid förändringar i 
verksamheten och vid andra situationer/händelser som kan innebära risk för 
ohälsa eller olycksfall. Cheferna är sedan ansvarig att lämna in en kopia på 
den genomförda riskbedömningen till HR-enheten. Några riskbedömningar 
har lyfts i den kommuncentrala samverkansgruppen. Under 2019 har totalt 43 
riskbedömningar genomförts. Dessa riskbedömningar har bland annat berört 
olika organisationsförändringar, tjänstledigheter, förändrade riktlinjer och 
graviditet.  
 
Kommunen har under senare år arbetat intensivt med riktlinjer, mallar och 
information gällande riskbedömningar ur arbetsmiljöperspektiv, därav den 
kraftiga ökningen av antalet genomförda riskbedömningar. 
 
 
 
 
7.9 Utbildning 
Under hösten har kommunens nya chefer, skyddsombud och 
arbetsplatsombud fått en utbildning i föreskriften om systematiskt 
arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och hur kommunen jobbar med det 
systematiska arbetsmiljöarbetet i praktiken. Utbildningen pågick under en 
halvdag och anordnades av HR-enheten.  
 
7.10 Facklig samverkan 
Under 2019 hade den kommuncentrala samverkansgruppen nio möten varav 
fyra varit skyddskommitté med särskilt fokus på arbetsmiljöfrågor. Statistik 
över sjukfrånvaro, skyddsronder, arbetsskador, tillbud och nyttjande av 
friskvårdsbidrag har redovisats och diskuterats.  
 
Deltagandet av de fackliga representanterna i den kommuncentrala 
samverkansgruppen är av stor betydelse eftersom det i kommunens 
samverkansavtal regleras att samråd i samverkansgruppen ersätter information 
och förhandling enligt MBL §§ 19 och 11. Under 2019 har den fackliga 
närvaron varit låg, delvis på grund av att intresset av fackligt förtroendearbete 
är lågt.  
 
7.11 Företagshälsovård 

Riskbedömningar 2015 2016 2017 2018 2019 
Genomförda riskbedömningar  6    15 12 44 43 
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Under 2019 har kommunen haft 550 bokade timmar hos företagshälsovården. 
De flesta timmarna, drygt hälften, har bokats hos psykolog. Utförda tjänster 
har varit individärenden, medicinska kontroller, handledning av 
arbetsgrupper, påbörjad bedömning av lokal samt påbörjad 
ledarskapsutbildning. 
 
Timmar per kategori 2015 2016 2017 2018 2019 
Alkohol- och drogterapeut 0 2 0 0 2 
Arbetsmiljöstrateg 0 0 0 0 42 
Arbetsterapeut 2 0 4 0 14 
Beteendevetare 223 242 0 0 0 
Ergonom/företagsgymnast 136 54 64 118 33 
Företagsläkare 151 151 117 84 57 
Företagssköterska 54 22 18 33 93 
Hälsopedagog 0 0 0 0 6 
Leg läkare, psykiatriker 0 32 25 0 0 
Psykolog 9 144 184 287 302 
Skyddsingenjör 12 16 8 0 2 
Undersköterska 0 0 0 9 0 
  

     Totalt 586 663 420 530 550 
Källa: Bergslagens Arbetsmiljö AB 
 
I samband med samtalsstöd hos psykolog i både rehabiliteringssyfte och 
förebyggande syfte finns möjlighet för arbetsgivaren att ansöka om ersättning 
för halva kostnader hos AFA Försäkring under förutsättning att medarbetaren 
lämnar fullmakt. Det finns även möjlighet att ansöka om ersättning för halva 
kostnader från Försäkringskassan vid t. ex genomförda 
arbetsförmågebedömningar. Kommunen har under 2019 ansökt om ersättning 
både från AFA Försäkring och från Försäkringskassan.  
 
7.12 Inspektioner Arbetsmiljöverket  
Under 2019 har två inspektioner genomförts i kommunen. Den första med 
fokus hot och våld genomfördes i mars på område funktionsstöd och den 
andra i juli med fokus på hot och våld genomfördes på individ- och 
familjeomsorgen.  
 
Vid inspektionen framkom brister i undersökningsprocessen av risker för hot 
och våld, brister vad gällde riskbedömning av dessa risker, brister i 
rapportering av tillbud och arbetsskador, brister i kunskaper om hot och våld 
hos arbetstagare och brister i den rutin för introduktion som fanns för 
arbetstagare där risker för hot och våld ska beaktas.  
 
Samtliga brister åtgärdades och Arbetsmiljöverket avslutade ärendena.  
 
7.13 Begäran om åtgärder kring arbetsmiljön 
Under året har två begäran om åtgärder kring arbetsmiljön, så kallade 6:6a 
anmälan, inkommit från skyddsombud: 
 
1. Krav på fler tillsvidareanställda med utbildning/erfarenhet, tid för 

introduktion, fler klädskåp, införskaffande av mobiltelefoner och Ipads, 
större personalutrymmen och krav på vilorum. 

2. Byte av omklädningsrum, mätning för att upptäcka eventuella 
mögelsporer 
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Kommunen hanterade dessa krav i dialog med skyddsombuden och kunde 
sedan avsluta ärendena.  
 
8 Sjukfrånvaro 

I detta avsnitt redovisas statistik över sjukfrånvaron. 
 
8.1 Hälsotal/Frisknärvaro 
Kommunen har sedan flera år tydliga riktlinjer för rehabiliteringsprocessen 
och arbetet med att förebygga ohälsa och följa upp sjukfrånvaro. Kommunens 
hälsotal för 2019 är 94 procent. Hälsotalet har ökat de senaste åren.  
 
8.2 Sjuknärvaro 
Det finns ett mörkertal när det gäller sjukfrånvaroredovisning eftersom all 
sjukfrånvaro inte registreras i personalsystemet som sjukfrånvaro. 
Medarbetare kan i vissa fall ta ut semester, kompledighet, arbeta hemifrån 
eller ta ut annan inarbetad tid istället för att sjukskriva sig.  
 
Det förekommer även att medarbetare inte anser sig ha råd med sjukskrivning 
och arbetar fast de är sjuka, så kallad sjuknärvaro. Försäkringskassan drar i 
vissa fall in sjukpenning vilket också kan medföra ökad sjuknärvaro. 
 
8.3 Sju nycketal sjukfrånvaroredovisning enligt lag 
enligt lagen om kommunal redovisning 4 kapitel § 1a ska sjukfrånvaron 
redovisas fördelad på kön i årsredovisningen enligt sju nyckeltal. 
Sjukfrånvaron har minskat sedan föregående år. I tabellen nedan visas 
sjukfrånvaron för 2018 och 2019. 
 

2018 2019
Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

Total sjukfr tid/ord arbetsstid 6,95% 7,75% 3,50% 6,03% 6,57% 3,77%
Sjukfr tid långtidssj/tot sjukfr tid 43,97% 46,20% 17,19% 38,70% 41,34% 13,53%
Sjukfr tid -29 år/ord arbetstid 6,49% 7,46% 4,52% 6,82% 7,68% 4,91%
Sjukfr tid 30-49 år/ord arbetstid 6,47% 7,19% 3,33% 5,32% 5,96% 2,72%
Sjukfr tid 50+/ord arbetstid 7,46% 8,27% 3,15% 6,41% 6,81% 4,29%
 
Sjukfrånvaron är högst bland kvinnor inom omsorgen, 7,7 procent. 
Sjukfrånvaron i procent av ordinarie arbetstid redovisas nedan fördelat inom 
Kommunförvaltningens verksamhetsområden. 
 
 
 

Följande uppgifter är hämtade ur Kolada och de bygger på kommunernas 
inrapportering. Sammantaget har den totala sjukfrånvaron sjunkit i Hällefors 
kommun de senaste fem åren, sedan 2015, från 8,3 procent till 6 procent. 
Sjukfrånvaron har sjunkit för både kvinnor och män, dock skedde en liten 
ökning av mäns sjukfrånvaro mellan åren 2018 och 2019, från 3,5 procent till 
3,8 procent. I åldersgruppen upp till 30 år skedde en ökning 2017 för att 
sjunka 2018 och för 2019 ses återigen en liten ökning från 6,5 till 6,8 procent. 
Åldersgruppen upp till 30 år har den högsta sjukfrånvaron. I åldersgrupperna 

Sjukfrånvaro i % av arbetstiden   2018     2019   
Per verksamhet Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män 
Bildning 5,1 5,8 2,7 4,9 5,3 3,9 
Centralt 1,5 1,9 0,9 3,0 4,0 1,2 
Omsorg 9,0 9,6 5,5 7,3 7,7 4,5 
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30-49 år och 49 år och äldre ses en kraftig sänkning av sjukfrånvaron. I 
åldersgruppen 30-49 år uppgår sjukfrånvaron för 2019 till 5,4 procent, i 
åldersgruppen över 49 år uppgår den till 6,4 procent. 
 
Trenden visas i Kolada för perioden 2006-2019. Hällefors sjukfrånvaro på 6,0 
procent är lägre än riket, snittet för riket är 6,7 procent. Spannet i riket är 4,2 - 
9,1, spannet i Örebro län är 5,4 – 7,3 (Nora och Degerfors saknas i Koladas 
redovisning). Trenden för Hällefors syns kan följas i den blå linjen nedan. 
 

 
 
 
Nedan visas ett ovägt medel 2019 för samtliga kommuner i riket. Hällefors 
resultat på 6,0 procent är markerat med blå pil.  

 
Källa: Kolada 
 
8.4 Sjukfrånvarotillfällen 
Nedan redovisas antal sjukfrånvarotillfällen i snitt per anställning. Antalet 
tillfällen har ökat jämfört med tidigare år, vilket indikerar att trots att 
frånvaron totalt sett minskar ökar fortfarande korttidsfrånvaro, medarbetarna 
är alltså sjuka vid fler tillfällen men kortare period. 
 
Frånvarotillfällen/snittanställning 2015 2016 2017 2018 2019 
Bildning 2,1 2,1 2,4 2,5 2,6 
Centralt 1,4 1,4 1,2 1,1 1,1 
Omsorg 2,9 2,9 3,3 3,6 3,8 
Totalt 2,5 2,5 2,8 3,0 3,1 
      
Källa: Personec 
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8.5 Långtidsfrånvaro 
Den långa sjukfrånvaron, över 59 dagar har minskat sedan 2016 från 51,1 
procent till 38,7 procent. 
 

 
 
Nedan redovisas den långa sjukfrånvaron per verksamhetsområde. 
 
 
 
 
 
 
8.6 Korttidsfrånvaro 
När den långa sjukfrånvaron sjunker kommer den korta sjukfrånvaron att 
utgöra en större andel av den totala sjukfrånvaron. Sjukfrånvaro 
understigande 60 dagar har därför ökat.  
 
 
 
 

 
 
Källa: Personec  
 
8.6.1 Högriskskydd 
För arbetstagare med omfattande sjukfrånvaro finns enligt lagen 
högriskskydd. 
 
8.6.1.1 Allmänt högriskskydd 
Karensavdrag kan göras vid max tio tillfällen under den senaste 
tolvmånadersperioden, därefter står arbetsgivaren för sjuklön från första 
dagen 
 
8.6.1.2 Särskilt högriskskydd 
Söks av arbetstagaren hos Försäkringskassan. Inget karensavdrag görs, 
Försäkringskassan ersätter arbetsgivaren för sjuklönen för de första 14 
dagarna. 
 
För att undvika de höga kostnader som uppstår i samband med allmänt 
högriskskydd är det av vikt att komma igång tidigt med 
rehabiliteringsinsatser. Alternativ till allmänt högriskskydd är att 
medarbetaren ansöker om ett särskilt högriskskydd. Även timavlönade kan få 
ett allmänt högriskskydd och sjuklön från första dagen. 
 

Sjukfrånvaro över 59 dagar 2015 2016 2017 2018 2019 
Bildning 54,8 62,8 61,4 43,6 40,0 
Centralt 6,4 49,7 39,4 0 21,4 
Omsorg 51,6 51,8 44,8 44,8 38,9 
Totalt 51,9 56,0 51,4 44,0 38,7 

Korttidsfrånvaro i  % 2015 2016 2017 2018 2019 
Bildning 45,2 37,2 38,6 56,4 60,0 
Centralt 93,6 50,3 60,6 100 78,6 
Omsorg 48,4 48,2 55,2 55,2 61,1 
Totalt 48,1 44 48,6 56,0 61,3 
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8.6.2 Sjukfrånvaro timavlönade 
Nedan redovisas antal sjukfrånvarotillfällen och sjukfrånvarodagar för 
kommunens timavlönade. Timavlönade behöver uppfylla vissa villkor för att 
enligt avtal få rätt till sjuklön av arbetsgivaren. Att timavlönade inte har lång 
sjukfrånvaro kan härledas till att de oftast har korta anställningsperioder, är de 
sjuka får de inget jobberbjudande. 

Timavlönades sjukfrånvaro Antal 
snittanst 

Frånvaro- 
tillfällen Dagar         

2019     1 dag 2-21 dgr 22-90 
dgr 91 dgr Totalt 

dgr 
Bildning 84 90 59 102 0 0 161 
Omsorg 130 186 135 162 0 0 297 
Totalt 215 276 194 264 0 0 458 
Källa: Personec 
 
9 Medarbetarundersökning 

Hällefors kommun mäter medarbetarnas upplevelse av sina arbetsvillkor och 
sin arbetsmiljö på olika sätt. Dels genom en temperaturmätning med sex 
frågor vid åtta tillfällen per år, dels med ytterligare nio frågor vid två tillfällen 
per år. Under 2019 ställdes dessutom en rekommendationsfråga till 
medarbetarna.  
 
9.1 Medarbetarenkät - Temperaturmätning 
Från och med 2018 påbörjades kontinuerliga medarbetarundersökningar och 
genomfördes vid åtta tillfällen. Även under 2019 genomfördes 
undersökningen vid åtta tillfällen. Varje medarbetare har tillgång till sitt eget 
samt hela arbetsgruppens resultat. Resultatet åtföljs av inspiration och tips till 
hur resultatet kan användas och diskuteras på APT. Fokus är på 
gruppresultatet och att identifiera gruppens styrkor och förbättringspotential. 
Respektive chef ansvarar för att inom ramen för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet följa upp resultaten. 
 
Undersökningar gjordes i månaderna februari, mars, april, maj, september, 
oktober, november och december. Vid första mättillfället var svarsfrekvensen 
58 procent, högsta svarsfrekvensen var i november då 70 procent besvarade 
enkäten. Svarsfrekvensen ökade från i snitt 59 procent under 2018 till i snitt 
64 procent under 2019. Det är cirka 400 medarbetare som besvarar frågorna 
vid varje tillfälle. 
 
Fråga feb mars apr maj sept okt nov dec 
Entusiasm 66 68 63 63 61 61 61 64 
Tydlighet 73 73 68 68 69 69 69 70 
Effektivitet 62 63 63 63 63 62 64 63 
Belastning 71 73 74 74 71 72 72 71 
Gemenskap 81 81 80 81 79 80 80 80 
Värde 61 63 73 72 72 71 72 72 
          
totalindex 69 70 70 70 69 69 70 70 
  

        Svarsfrekvens 58% 63% 65% 63% 62% 68% 70% 60% 
Källa: Populum 
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9.2 Hållbart medarbetarengagemang - HME 
SKL och rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har tagit fram 
nio frågor gällande hållbart medarbetarengagemang (HME) inom tre 
delområden; motivation, ledarskap och styrning. Det är en modell för att 
kontinuerligt utvärdera och följa upp kommunens arbetsgivarpolitik med 
fokus på hållbart medarbetarengagemang. Följande frågor ställs; 
 
HME-frågor   
1a) 
Motivation Mitt arbete känns meningsfullt 
1b) 
Motivation Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 
1c) 
Motivation Jag ser fram emot att gå till arbetet 
2a) 
Ledarskap Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser 
2b) 
Ledarskap Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare 
2c) 
Ledarskap 

Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt 
arbete 

3a) Styrning Jag är insatt i min arbetsplats mål 
3b) Styrning Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt 
3c) Styrning Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 

Källa: SKR 
 
Kommunens resultat kan jämföras med övriga landets kommuner och 
regioner under förutsättning att de genomför HME-undersökningen och 
registrerar sitt resultat i Kolada. Cirka 30 procent av landets kommuner brukar 
normalt genomföra undersökningen, de flesta under hösten. 
 
Observeras bör att svarsfrekvens inte levereras till Kolada, det finns därför 
ingen kunskap om hur stor andel av medarbetarna i respektive kommun som 
besvarat frågorna. 
 
Två gånger per år (maj och nov) ställs de nio HME-frågorna till medarbetarna 
i Hällefors kommun. Resultatet från HME-frågorna sammanställs och 
diskuteras på facklig samverkan, APT, chefsforum och i ledningsgruppen 
samt levereras till Kolada. 
 
Kommunens totalindex redovisat för kvinnor är 78 och för män 80. Männen 
har högre delindex inom området ledarskap. Genomsnittet för samtliga 
kommuner 2019 är totalindex 79.  
 

HME-Index 2018 2018 2019 2019 
  Kommunen Riket Kommunen Riket 
Ledarskapsindex 78 78 79 78 
Motivationsindex 74 80 78 79 
Styrningsindex 76 79 78 78 
Totalindex 76 79 79 79 
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Nedan redovisas de kommuner som rapporterat in sitt HEM-index till Kolada. 
Hällefors resultat är markerat med blå pil. 

 
Källa: Kolada 
 
Vid HME-undersökningen 2018 uppgick index till 76, vid mätningen i maj 
2019 uppgick index till 79, det vill säga en ökning med 3 procentenheter. 
Ledarskapsindex har ökat från 78 till 79, index för riket är 78. 

 
Källa: Kolada 
 
10 Sysselsättningsgrad – heltidsfrågan 

Hällefors kommun arbetade fram en heltidsplan under hösten 2017 i enlighet 
med den överenskommelse som slutits mellan de centrala parterna Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) och Kommunal. 
 
Kommunstyrelsen informerades om den första heltidsplanen i mars 2018. 
Förvaltningen har sedan dess arbetat med det praktiska genomförandet. En 
uppföljning har gjorts under 2019 och resultatet finns presenterat i en rapport 
som innehåller en beskrivning av vidtagna åtgärder samt uppföljning av 
målen. 
 
Andel anställda i procent per löneform, totalt i Hällefors kommun under åren 
2016 till och med 2018: 
 
 
 
 
 
 
Källa: Kolada 

Anställningsform 2016 2017 2018 
Tillsvidare 65 68 66 
Visstidsanst 
månadslön 17 17 17 
Visstidsanst timlön 18 15 17 
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Skillnaden mellan anställning och arbete utgörs av de som har en 
heltidsanställning men som valt att av olika anledningar inte arbeta heltid. På 
webbportalen heltid.nu jämförs alla kommuners resultat i en rankinglista. Det 
finns kommuner som har 100 % heltidsanställda men det finns ingen kommun 
som har 100 % heltidsarbetande. 
 
I Hällefors kommun var 70 procent av medarbetarna heltidsanställda 2018. 
 
I Hällefors kommun ser fördelningen och utvecklingen av heltidsarbetande 
månadavlönade (faktisk arbetstid) ut enligt nedan:  
 
 
 
 
Källa: Heltid.nu 
 
Andel i procent av de månadsavlönade som arbetar heltid fördelat per 
verksamhet sett över perioden 2016 till 2018 visar att andelen 
heltidsarbetande varierar över tid, inom vård och omsorg har andelen ökat 
under treårsperioden från 43 till 51 procent. 
 
Anställningsform 2016 2017 2018 
Vård och omsorg 43 44 51 
Förskola och 
skolbarnomsorg 78 77 75 
Grundskola och 
förskoleklass 87 74 81 
Gymnasieskola och 
komvux 85 89 81 
Individ och familjeomsorg 79 83 88 
Källa: Heltid.nu 

 
11 Kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjning är ett samlingsbegrepp för personalförsörjning och 
kompetensutveckling. Pensionsavgångar, ökad personalrörlighet, 
kompetensbrist, demografi och ökad efterfrågan på välfärdstjänster visar på 
kommande utmaningar. För att möta dessa utmaningar behövs strategier, till 
exempel att fler jobbar heltid och att fler arbetar längre. En sänkt sjukfrånvaro 
påverkas också tillgången på personal. En strategi behövs även för att 
kommunen ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.  
 
11.1 Pension och avgångar 
Under 2019 slutade 11 medarbetare med pensionsavgång och 23 medarbetare 
avslutade en tillsvidaretjänst på egen begäran av annan orsak. Totalt 
avslutades 166 visstidsanställningar i samband med att den avtalade 
anställningstiden löpte ut, 12 visstidanställningar avslutades i förtid på den 
anställdes begäran.  
 
Under kommande femårsperiod kommer totalt 75 personer att avgå med 
pension under förutsättning att de avgår vid 65 års ålder. Av dessa är cirka 40 
procent sysselsatta inom vård- och omsorgsverksamhet och cirka 20 procent 
inom pedagogisk verksamhet.  
 

Anställningsform 2016 2017 2018 
Månadsavlönade 
heltid 63 60 66 
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Pensionsavgångar 2020 2021 2022 2023 2024 
  14 12 13 16 25 
 
Under perioden 2020 till och med 2030 beräknas cirka 34 procent av dagens 
medarbetare gå i pension. Från och med 2023 införs en ny riktålder, normal 
pensionsålder ändras från dagens 65 år till 66 år. I nedanstående tabell 
redovisas pensionsavgångar för de kommande tio åren, med utgångspunkt att 
avgång sker vid 65 års ålder. 
 
Pensionsavgångar 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

  14 12 13 16 25 12 22 18 17 28 16 
Källa: Personec 
 
11.2 Rekrytering 
Kommunen arbetar efter kompetensbaserad rekrytering som innebär att varje 
rekrytering utgår från en kravspecifikation och en önskvärd kompetensprofil. 
Riktlinjer och stödmallar finns framtagna som stöd till chefernas 
rekryteringsprocess. Det är sällsynt att platsannonsering sker i media, 
kommunen har vid några tillfällen annonserat tjänster på kommunens 
Facebook-sida.  
 
Hällefors kommun använder sig av ett IT-baserat rekryteringsverktyg. Den 
största volymen som rekryteras sker i samband med semesterperioden och 
rekrytering av semestervikarier till vård och omsorg. Förutom nedanstående 
rekryteringar tillkommer ett litet antal internannonseringar varje år. 
 
Rekryteringar/annonser 2017 2018 2019 
Bildning 48 62 47 
Centralt 10 4 5 
Omsorg 28 38 17 
Totalt 86 104 69 
Källa: HR-supporten 
 
HR-enheten bistår cheferna vid rekrytering gällande administration, t ex 
annonsering och inför intervjuer. Vid anställningsintervjuer i samband med 
chefsrekryteringar deltar alltid resurs från HR-enheten. 
 
11.3 Konverteringar 
Under 2019 konverterades totalt 21 anställningar från visstidsanställning till 
tillsvidareanställning. Inom omsorgens verksamheter konverterades 17 
anställningar till tillsvidaretjänster, inom bildnings verksamheter 
konverterades 4 anställningar. Omsorgens 13 anställningar konverterades på 
varierande sysselsättningsgrader. Av dessa 17 anställningar var 1 
stödassistent, 5 undersköterskor, 7 vårdbiträden. Inom skolan konverterades 
tre elevassistenter och en måltidspersonal, samtliga på heltid.  
 
11.3.1 Uppföljning vikarier 
 
Under 2019 genomfördes, enligt kommunens riktlinjer, totalt åtta 
uppföljningssamtal med vikarier som uppnått 200 LAS-dagar. Av dem 
uppgav två vikarier att de studerar till undersköterska, sex stycken uppgav att 
de vill studera till undersköterska samt en vikarie uppgav att hen inte har 
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några planer på att studera till undersköterska. Ännu en uppföljning ska ske 
innan 300 LAS-dagar har uppnåtts, inga sådana samtal har redovisats under 
2019. 
 
11.3.2 Omvårdnadspersonal 
 
Omvårdnadsutbildning omfattar totalt 1 500 poäng, grunden är kurser 
omfattande 940 poäng därefter väljs en fördjupning motsvarande 400 poäng 
inom något av områdena äldreomsorg, LSS eller sjukvård. Det ingår även 150 
poäng samhällskunskap och svenska om man inte tidigare läst det i sin 
gymnasieutbildning. När eleven uppnått 800 poäng motsvarar det kompetens 
som vårdbiträde. 
 
I samband med omvårdnadslyftet startades en vuxenutbildning vid Pihlskolan, 
en kartläggning har gjorts över antalet elever som påbörjat vård- och 
omsorgsutbildningen. 
 
Elever i vårdutbildning 2013-2019  
Elever inom pågående utbildning 21 

Elever som slutfört hela utbildningspaketet 63 
Elever som avbrutit men har betyg i en eller flera 
kurser 36 

Elever som avbrutit utan betyg 17 

totalt antal elever som påbörjat utbildning 137 
 
11.3.3 Pedagogisk personal 
 
Såväl i riket som i Hällefors är det brist på lärare med komplett examen och 
lärarlegitimation. Hällefors kommuns andel behöriga lärare är i linje med 
övriga kommuner i Sverige. Nedan redovisas utvecklingen av andelen 
behöriga lärare i Hällefors jämfört med samtliga kommuner. Uppgifter för 
läsåret 2019/2020 saknas. 
 
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i Hällefors 
Utbildning Hällefors 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 
Förskola, andel % m pedagogisk examen 56 45 46 45 

 Förskoleklass, andel % m pedagogisk 
examen 100 100 100 89 

 Fritidshem, andel % m pedagogisk examen 71 69 74 50 
 Grundskola, andel % m pedagogisk examen 81 80 81 74 
 Gymnasie, andel % m pedagogisk examen 70 66 69 65 
  

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i landets samtliga kommuner 
Utbildning riket 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 
Förskola, andel % m pedagogisk examen 44 42 42 42 

 Förskoleklass, andel % m pedagogisk 
examen 83 80 89 89 

 Fritidshem, andel % m pedagogisk examen 47 42 39 37 
 Grundskola, andel % m pedagogisk examen 87 84 83 83 
 Gymnasie, andel % m pedagogisk examen 83 81 81 82 
 Källa: Skolverket kommunblad 
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Den 1 november 2019 hade kommunen inom skolchefens verksamhetsområde 
64 tidsbegränsade anställningar med obehöriga lärare och förskollärare och 
fyra tidsbegränsade anställningar med behörig lärare. Visstidsanställda 
obehöriga lärare kan enligt arbetsrättsliga regler inte konverteras till 
tillsvidareanställning eftersom lärarlegitimation krävs. Det finns ett stort 
behov av extraresurser inom skolan. Den 1 november 2019 fanns åtta 
tillsvidareanställda elevassistenter och 17 elevassistenter med en 
tidsbegränsad anställning, det är en yrkesgrupp som tillkom 2015 och haft en 
stadig ökning.  
 
Hällefors kommun har i likhet med många andra kommuner haft svårigheter 
att rekrytera socialsekreterare och sjuksköterskor. 
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Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige, dnr 
KS 20/00074 
 
Beslutsunderlag 
Förslag på reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har sett över arbetsordningen för kommunfullmäktige 
och lämnar här ett förslag på en reviderad arbetsordning. 
 
Utgångspunkten för översynen har varit nu gällande arbetsordning. Översynen 
av arbetsordningen har skett i samarbete med kommunfullmäktiges presidium 
och alla partiers gruppledare.  Frågor kommunförvaltningen har fått under 
åren har också använts som ett underlag i bedömningen av vilka avsnitt det 
funnits ett behov av att förtydliga. 
 
Exempelvis har avsnitt om att väcka ett ärende och bereda ett ärende samt 
skillnaden mellan dessa förtydligats. Särskilda avsnitt om 
kommunfullmäktiges uppgifter och presidiets särskilda roll har också lagts 
till. En annan förändring är en utökning av vilka ledamöterna kan ställa frågor 
till.  Vidare har en del anpassningar skett så texten stämmer bättre överens 
med kommunfullmäktiges nuvarande arbetssätt, exempelvis när det kommer 
till beslut om justering. Dessutom har en del språkliga justeringar genomförts. 
 
För att det ska vara enkelt att se vilka revideringar som föreslås är ny text 
skriven i grönt, medan text som föreslås tas bort är överstruken. Utöver detta 
har arbetsordningen anpassat till nuvarande kommunallag, vilket främst 
innebär en uppdatering av de hänvisningar som finns till olika paragrafer i 
kommunallagen. 
 

Ekonomi 
Föreslagna revideringar innebär inga utökade ekonomiska kostnader. 
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
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Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
I kommunfullmäktiges arbetsordning behandlas exempelvis 
medborgarförslag, folkinitiativ och allmänhetens frågestund, vilket direkt 
påverkar medborgarna. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Anta reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar nämnd- och 
utredningssekreterare Malin Bergkvist kortfattat. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om möjligheten till deltagande 
på distans, vilket besvaras av nämnd- och utredningssekreterare Malin 
Bergkvist. 
 
Vivianne Pettersson (M), Katja Ollila (V) och ordförande Annalena Järnberg 
(S) yttrar sig. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) tilläggsyrkar att arbetsordningen 
kompletteras med ett stycke om möjligheten till deltagande på distans. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag inklusive sitt eget tilläggsyrkande, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Anta reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige. 
 
Arbetsordningen kompletteras med ett stycke om möjligheten till deltagande 
på distans. 
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1  Arbetsordning för kommunfullmäktige 

 Syfte (5 kap. 71 § KL) 1.1
 
Arbetsordningen ska vara ett stöd för de förtroendevalda i 
kommunfullmäktige samt kommunfullmäktiges sekreterare och klargöra vilka 
förutsättningar som gäller för kommunfullmäktiges arbete. 
 
Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan 
författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 
 

 Kommunfullmäktiges uppgifter (5 kap. 1 § KL) 1.2
 
Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt för kommunen eller regionen, främst 
 
1. mål och riktlinjer för verksamheten, 
2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, 
3. nämndernas organisation och verksamhetsformer, 
4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar, 
5. val av revisorer, 
6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda, 
7. årsredovisning och ansvarsfrihet, 
8. folkomröstning i kommunen eller landstinget, och 
9. extra val till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar också i andra ärenden som anges i 
kommunallagen eller andra författningar. 
 

 Antalet ledamöter (5 kap. 5-7 §§ KL) 1.3
 
Kommunfullmäktige har 31 ledamöter. 
 
I vallagen finns det bestämmelser om antalet ersättare. 
 

 Ordförande och vice ordförande (5 kap. 11 § KL) 1.4
 
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer 
kommunfullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en 
andre vice ordförande. Dessa utgör tillsammans kommunfullmäktiges 
presidium. Presidievalen skall  ska förrättas vid det första sammanträde som 
hålls med nyvalda kommunfullmäktige. 
 
Presidiet väljs för kommunfullmäktiges löpande mandatperiod. 
 
Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit 
ledamot i kommunfullmäktige längst tid (ålderspresidenten).  
 
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, skall  ska den 
äldste av dem vara ålderspresident. 
 
Under ledning av ålderspresidenten väljer kommunfullmäktige en 
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valberedning för den nya mandatperioden. Därefter ajourneras 
kommunfullmäktige och den nyvalda valberedningen sammanträder.  
 
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller 
från sin presidiepost, bör kommunfullmäktige så snart det kan ske välja en 
annan ledamot till presidieposten för återstoden resten av tjänstgöringstiden 
för den som har avgått. 
 
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör 
ålderspresidenten ordförandens uppgifter till dess kommunfullmäktige utsett 
tillfällig ordförande. 
 

 Presidiets särskilda roll (5 kap. 72 §) 1.5
 

Arbetsuppgifter som tillfaller på kommunfullmäktiges presidium ska regleras 
i arbetsordningen.  
 
Generellt kan sägas att presidiet bör ha möten inför varje sammanträde med 
kommunfullmäktige där de gemensamt tar fram dagordning för mötet och 
diskuterar aktuella frågor. Presidiet kallar också efter behov andra aktörer till 
sina träffar, som exempelvis gruppledarna och revisorerna. Gruppledarna och 
revisorernas uppgifter regleras i särskilda reglementen. 
 
Ambitionen ska vara att presidiet gemensamt beslutar i de olika frågorna, men 
när presidiet inte kan enas tillfaller i de flesta fall bestämmanderätten enligt 
lag på ordförande.  
 
Utöver vad som sägs om presidiet i de olika avsnitten har presidiet också ett 
särskilt ansvar för demokratifrågor. 
 

 Tid och plats för sammanträdena (5 kap. 12-13 §§ KL) 1.6
 
Kommunfullmäktige fastställer genom särskilt beslut varje år de dagar under 
nästa tjänstgöringsår då ordinarie sammanträden ska hållas. Om det är 
påkallat av särskilda skäl, får presidiet besluta, att visst sammanträde ska 
hållas på annan dag än den av kommunfullmäktige i förväg bestämda. 
Kommunfullmäktige fattar beslut om dag och tid för sammanträdena senast i 
november månad. 
 
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder 
nyvalda kommunfullmäktige första gången i november. Ålderspresidenten 
ansvarar för att kalla till det första sammanträdet med det nyvalda 
kommunfullmäktige. 
 
Ett extra sammanträde hålls på den tid som presidiet bestämmer. 
 
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden 
och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på 
det extra sammanträdet. 
 
Om det föreligger särskilda skäl för det, får presidiet ställa in ett sammanträde 
eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 
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Om presidiet beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 
tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden eller om denne är 
förhindrad annan person som presidiet utser snarast underrätta varje ledamot 
och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast och minst en vecka 
före den bestämda sammanträdesdagen anslås på kommunens anslagstavla. 
 
Fullmäktige sammanträder om inte annat framgår av kallelsen i Folkets Hus, 
Hällefors, där Storan tjänstgör som sessionssal. 
 
Presidiet får bestämma en annan plats för ett visst sammanträde. 
 
Presidiet beslutar om plats för kommunfullmäktiges sammanträden, plats 
framgår av kallelsen. 
 
Annonsering i ortstidningarna om sammanträden med kommunfullmäktige 
ska omfatta det urval av ärendena som ordföranden finner lämpligt. 
Annonsering ska även ske på kommunens webbplats och kan även ske på 
annan plats efter särskilt beslut. 
 

 Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 1.7
 
Om kommunfullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 
sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för 
sammanträdet. 
 
Kommunfullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla 
fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I 
ett sådant fall beslutar kommunfullmäktige genast, när och var sammanträdet 
ska fortsätta. 
 
Om kommunfullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar 
ordföranden en kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. 
 
Om sammanträdet skall  ska fortsätta inom en vecka, behöver någon 
kungörelse inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de 
ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om 
tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. 
 

 Ärenden och handlingar till sammanträdena 1.8
 

Presidiet bestämmer när kommunfullmäktige skall  ska behandla ett ärende, 
om inte annat följer av lag. 
 
Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i de 
ärenden som tagits in i kungörelsen tillkännagivandet bör tillställas varje 
ledamot och ersättare före sammanträdet. 
 
Presidiet bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende skall 
ska tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet. 
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Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i 
sammanträdeslokalen under sammanträdet. 
Det bör vara möjligt för allmänheten i sammanträdeslokalen att följa med i 
handlingarna under sammanträdet. 
 
Ledamöterna kan lämna interpellationer och frågor till kommunfullmäktige, 
se vidare §§ 36 och 37. i särskilda avsnitt. 
 

 Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av 1.9
ersättare (5 kap. 17-21 §§ KL) 

 
Ledamot som är helt eller delvis förhindrad att delta ska snarast anmäla det till 
sitt partis partiföreträdare gruppledare som låter kalla in den ersättare som står 
på tur att tjänstgöra. Partiföreträdarna Gruppledarna meddelar 
kommunsekreteraren kommunfullmäktiges sekreterare om vilka som kommer 
att tjänstgöra. 
 
Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller 
hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående 
sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i 
tur att tjänstgöra. 
 
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin 
tjänstgöring. 
 
Det som sagts om ledamot i 13 och 14 §§ gäller också för ersättare, som 
kallats till tjänstgöring. 
 
Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och 
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger 
särskilda skäl för det bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett 
ärende. 
 

 Upprop 1.10
 

En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör skall  
ska finnas tillgänglig under hela sammanträdet. 
 
I början av varje sammanträde låter ordföranden förrättas upprop enligt 
uppropslistan. 
 
Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt 
sammanträde och när ordföranden anser att det behövs. 
 

 Protokollsjusterare (5 kap. 69 § KL) 1.11
 

Ordföranden bestämmer tid och plats för justering av protokollet från 
sammanträdet. 
 
Sedan uppropet har förrättats enligt 17 §, väljer kommunfullmäktige två 
ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från 
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sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid 
röstsammanräkningar. 
 
Kommunfullmäktige bestämmer tid för justering samt väljer två ledamöter 
som tillsammans med ordförande justerar protokollet. Justerarna biträder i 
förekommande fall ordförande vid röstsammanräkningar. 
 
Förslag på justerare och tid för justering av kommunfullmäktiges protokoll 
bör framgå av kallelsen. Valberedningens ordförande har ett särskilt ansvar att 
nominera nya ledamöter om föreslagna justerare har förhinder. 
 

 Rätten att väcka ärenden (5 kap. 22 § och 8 kap. 1-2 §§ KL) 1.12
 

Ärenden i kommunfullmäktige kan väckas av en nämnd, en 
fullmäktigeberedning, en ledamot genom motion, revisorerna om ärendet har 
samband med revisionsuppdraget eller granskningen, fullmäktigeberedning, 
eller medborgare genom medborgarförslag. I vissa fall kan även företag ha 
initiativrätt, se särskilt avsnitt nedan 35 §. 
 
Ett ärende om folkomröstning i avgränsad fråga får i kommunfullmäktige 
väckas av minst tio procent av de röstberättigade i kommunen, så kallat 
folkinitiativ. Initiativet ska vara skriftligt, tydligt ange aktuell fråga och 
innehålla daterad namnteckning, namnförtydligande, personnummer och 
adressuppgifter. För att vara giltig, får namnteckning inte ha äldre datering än 
sex månader. (lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar). 
 
Kommunfullmäktiges presidium kan också väcka ett ärende, genom att sätta 
upp det på dagordningen. Det kan exempelvis handla om att väcka ett ärende 
om att tillsätta en tillfällig kommunfullmäktigeberedning. 
 
Ärenden som väcks i kommunfullmäktige måste i de flesta fall beredas innan 
de kan behandlas av kommunfullmäktige i sak, se vidare i särskilt avsnitt om 
beredning av ärendena.  
 

 Turordning för handläggning av ärendena 1.13
 

Kommunfullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits 
upp i kungörelsen. 
 
Kommunfullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera 
ärenden. 
 
Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende skall  ska 
behandlas som inte finns med i kungörelsen. 
 
Kommunfullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende 
under ett sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet. 
 

 Yttranderätt vid sammanträdena (4 kap. 22 § och 24 § samt 5 1.14
kap. 22, 31-32, 40-41 §§ och 9 kap. 28 § KL) 
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För bestämmelser gällande interpellationer och frågor, se särskilda 
avsnittdessa avsnitt. 
 
Rätt att delta i överläggningen har utöver kommunfullmäktiges tjänstgörande 
ledamöter  
 
- ordföranden och vice ordföranden ordföranden i en nämnd eller gemensam 

nämnd 
vid behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs. 
 

- ordföranden och vice ordföranden i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige 
behandlar 
ett ärende som beredningen har handlagt. 
 

- ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som 
besvarar 
 en interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret. 
 

- styrelsens ordförande i ett sådant företag som helt eller till största delen ägs av 
kommunen avses i 3 kap. 17 och 18 §§ KL, när kommunfullmäktige behandlar 
ett ärende som berör förhållandena i företaget. 

 
Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när 
kommunfullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen. 
 
Revisorerna får också delta i överläggningen när kommunfullmäktige 
behandlar ett ärende som berör revisorernas egen förvaltning. 
 
Presidiet låter i den utsträckning som det behövs kalla ordförandena och vice 
ordförandena i nämnderna, i bolagsstyrelserna samt revisorerna och anställda 
hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma 
gäller utomstående sakkunniga. 
 
Om kommunfullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden 
efter samråd med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats 
för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under 
överläggningarna. 

 
Kommunchefen får delta i överläggningen i alla ärenden. 
 
Kommunfullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som 
förekommer vid sammanträdena. 
 
Rätt att ställa yrkande eller delta i beslut tillkommer enbart 
kommunfullmäktiges tjänstgörande ledamöter. 
 

 Talordning och ordning vid sammanträdena 1.15
 
Den som har rätt att delta i kommunfullmäktiges överläggningar får ordet i 
den ordning i vilken han eller hon hen anmält sig och blivit uppropad begärt 
ordet. 
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Den som har rätt att delta i kommunfullmäktiges överläggningar har också rätt 
till ett kort inlägg på högst en minut för en replik med anledning av vad en 
talare anfört. Talare har rätt till två replikomgångar på samma 
huvudanförande. Replik skall  ska följa omedelbart efter den talare som har 
ordet då begäran om replik framställs. Den talare som har ordet har 
omedelbart därefter rätt till kort motreplik. Repliken ska vara ett svar på vad 
talaren anfört, annars ska istället ordet begäras. 
 
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter 
tillsägelse av ordföranden rättar sig, får ordföranden ta ordet från talaren. I 
övrigt får ingen avbryta en talare under dennes anförande. 
 
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter 
tillsägelse. 
 
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden 
ajournera eller upplösa sammanträdet. 
 

 Yrkanden (5 kap. 53 §) 1.16
 

När kommunfullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, 
går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under 
överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt. 
 
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något 
yrkande ändras eller återtas, om inte kommunfullmäktige beslutar medge det 
enhälligt. 
 
Om ordföranden anser att det behövs skall  ska den ledamot som har 
framställt ett yrkande avfatta  lämna det skriftligt. 
 

 Propositionsordning (5 kap. 53 §) 1.17
 

Om det inte är uppenbart obehövligt, ska ordförande ska redovisa förslag till 
propositionsordning för godkännande av kommunfullmäktige. 
 

 Deltagande i beslut (4 kap. 25 § KL) 1.18
 

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, skall anmäla detta till 
ordföranden, innan beslutet fattas. bör anmäla det i inledningen av ärendet och 
ej delta i överläggningarna. 
 
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan innan beslut fattas anses ha 
deltagit i beslutet, om kommunfullmäktige fattar det med acklamation. 
 

 Voteringar (5 kap. 54-56 och 58 §§ KL) samt lag (1992:339) 1.19
om proportionellt valsätt) 
 

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som 
har utsetts att justera protokollet. 
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Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter upprop. 
Uppropet sker enligt uppropslistan, med undantag av att ordförande alltid 
avger sin röst sist. Vid öppen omröstning har ordförande utslagsröst vid lika 
röstetal. Sluten omröstning sker med hjälp av valsedlar, uppstår lika röstetal 
vid val eller tjänstetillsättning avgörs ärendet genom lottning. 

 
Ordföranden avger alltid sin röst sist. 
 
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett 
klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst rösta. Inte heller får 
någon ledamot ändra eller återta en avgiven lämnad röst efter klubbslaget. 
 
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, skall  ska en ny 
omröstning genomföras omedelbart. 
 
En valsedel som avlämnas lämnas vid en sluten omröstning skall  ska  uppta 
så många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 
 
En valsedel är ogiltig om den 
 
- upptar namnet på någon som inte är valbar, 
 
- upptar flera eller färre namn än det antal personer som skall  ska väljas, 
 
- upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 
 
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av 
proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 
 

 Kommunfullmäktigeberedningar (3 kap. 2 § och 5 kap. 44 § 1.20
KL) 
 

Kommunfullmäktige får tillsätta fasta och särskilda/tillfälliga beredningar. 
 
På det första sammanträdet med nyvalda kommunfullmäktige väljs en 
valberedning för den löpande mandatperioden. 
 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som 
kommunfullmäktige ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges 
presidium. 
 
Kommunfullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan 
föregående beredning. 
 
Utöver en valberedning kan kommunfullmäktige besluta om att tillsätta en 
eller flera tillfälliga eller fasta beredningar. Mandattiden för en fast beredning 
sammanfaller med kommunfullmäktiges mandatperiod, för tillfälliga 
beredningar ska tidpunkt för återrapport anges. 
 
Kommunfullmäktige bestämmer antalet ledamöter och ersättare i en 
beredning, tillsätter ordförande och vice ordförande samt bestämmer 
mandattid. 



11(17) 

 

 
 

Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare, inklusive ordförande och 
vice ordförande. Ordförande och vice ordförande väljs bland 
kommunfullmäktiges ledamöter eller ersättare.  
 
Kommunfullmäktige ska fastställa beredningarnas arbetsuppgifter och 
arbetssätt i ”Arbetsordning för Kommunfullmäktiges beredningar” 
Kommunfullmäktige ska fastställa beredningarnas arbetsuppgifter och 
arbetssätt. Beredningens sammanträden är i regel slutna, men beredningen får 
beslutar om att ha hela eller delar av sina möten öppna. 
 
En beredning följer utvecklingen, bereder ärenden och får väcka ärenden i 
kommunfullmäktige inom sitt uppgiftsområde.  
 
Kommunstyrelsen och annan nämnd som berörs Berörd nämnd styrelsen ska 
alltid ges tillfälle till yttrande över förslag från en beredningen förslag., med 
undantag från valberedningens förslag i valärenden, innan 
kommunfullmäktige fattar beslut i sakfrågan. 
 

 Motioner (5 kap. 22 och 35 § KL) 1.21
 

En motion ska vara skriftlig och undertecknas av en eller flera ledamöter. Det 
är endast ledamöter i kommunfullmäktige som kan lämna en motion. (Se 
blankett på www.hellefors.se) 
 
Motionens syfte är att väcka en fråga, framställa ett förslag som ligger inom 
den kommunala kompetensen. Det betyder angelägenheter av allmänt intresse 
som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar och som 
inte ska handhas enbart av annan part. 
 
Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion. En motion väcks genom 
att den ges in till kommunförvaltningen, eller vid ett sammanträde med 
kommunfullmäktige. 
 
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid 
ett sammanträde. 

 
En väckt motion ska kan av fullmäktige lämnas till kommunstyrelsen eller av 
ärendet berörd nämnd för beredning innan den återkommer till 
kommunfullmäktige för beslut. 
 
En motion bör beredas så, att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år 
från det att motionen väckts. Kommunfullmäktige kan besluta om att skriva av 
en motion som är äldre än ett år från fortsatt handläggning. 
 
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som 
kommit fram vid beredning anmälas till fullmäktige vid närmast följande 
redovisningstillfälle. 
Kommunfullmäktige ska varje år få en redovisning där det framgår vilka 
motioner som är äldre än ett år och ännu inte har besvarats.  
 

 Medborgarförslag (5 kap. 23 och 35 § och 8 kap. 1-2 §§ KL) 1.22
 

http://www.hellefors.se/
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Den som är folkbokförd i Hällefors kommun har rätt att väcka ärende i 
kommunfullmäktige, så kallat medborgarförslag. 
 
Ett medborgarförslag ska vara skriftligt, ha beteckningen ”Medborgarförslag” 
samt innehålla uppgift om namn, adress och telefonnummer på den eller de 
personer som väcker ärendet. (Se blankett på www.hellefors.se) 
 
För att medborgarförslaget ska tas upp på närmast kommande sammanträde 
ska det ha inkommit till kommunförvaltningen senast en vecka dagen innan 
kommunfullmäktiges sammanträde. 
 
Vid mottagande av ett medborgarförslag skickar kommunen ett skriftligt 
mottagarbevis till förslagsställaren. Samtidigt underrättas förslagsställaren om 
vilket sammanträde medborgarförslaget kommer att anmälas på. Om 
förslagsställaren inte nås inom föreskriven tid anmäls förslaget på nästa 
fullmäktigesammanträde. 
 
Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag. Ett 
medborgarförslag kan bara sakbehandlas om det ligger inom den kommunala 
kompetensen. Rätten för den folkbokförde att väcka ett medborgarförslag är 
generell och någon individuell prövning av om ärendet får väckas eller inte, 
får inte ske. 
 
Kommunfullmäktige kan överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att 
besluta om medborgarförslaget i det fall att ärendet berör nämndens 
verksamhetsområde och inte är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt. Mottagande nämnd ska informera förslagsställaren om var ärendet 
handläggs. 
 
Innan beslut i fullmäktige delges förslagsställaren kommunstyrelsens förslag 
till beslut. Om beslutanderätten överlåtits till styrelsen eller nämnd delges 
förslagsställaren förvaltningens förslag till beslut innan beslut fattas. 
Förslagsställaren har sedan fram till senast en vecka före det sammanträde där 
ärendet ska beslutas möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget till 
beslut. 
 
Ett medborgarförslag bör beredas så att kommunfullmäktige eller styrelsen 
eller den nämnd som beslutanderätten överlåtits till kan fatta beslut inom ett 
år från det att förslaget väckts. Kommunfullmäktige kan besluta om att skriva 
av ett medborgarförslag som är äldre än ett år från fortsatt handläggning. 

 
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som 
kommit fram vid beredning anmälas till fullmäktige vid närmast följande 
redovisningstillfälle. 

 
Kommunstyrelsen och nämnderna ska varje år informera fullmäktige om de 
beslut som fattas med anledning av medborgarförslag. Uppgifterna ska 
redovisas i samband med årsredovisningen. 
Kommunfullmäktige ska varje år få en redovisning där det framgår vilka 
medborgarförslag som är äldre än ett år och inte har besvarats än. Vidare ska 
kommunfullmäktige få information om de medborgarförslag som har besvarats 

http://www.hellefors.se/
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under året. 
 

 Företagens initiativrätt (5 kap. 22 § och 10 kap. 3 § KL) 1.23
 

Styrelsen i ett sådant företag där kommunen äger hela eller större delen som 
avses i 3 kap. 17 och 18 §§ KL bör väcka ärenden i fullmäktige om ärendetn, 
som företaget är skyldig att se till att fullmäktige får ta ställning till, är av 
principiell beskaffenhet eller av större vikt och låta kommunfullmäktige ta 
ställning till sådana beslut. 
 

 Interpellationer (5 kap. 59-63 §§ KL) 1.24
 

Interpellationer får ställas till ordförande i nämnd, enligt KF § 13/93. 
 
En interpellation ska 
 
- vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. 
 
- ges in till kommunsekreteraren kommunfullmäktiges sekreterare senast två vardagar 

före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 
 
- innehålla uppgift om till vem interpellationen riktar sig. 
 
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om 
ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. 
 
Innehållet i en interpellation måste ligga inom den kommunala kompetensen. 
Kommunfullmäktiges beslut om huruvida en interpellation får ställas, ska 
fattas utan föregående överläggning. Ordföranden har möjlighet att förklara 
sig lagligen förhindrad att framställa proposition på om interpellationen får 
ställas, s.k. propositionsvägran. 
 
En interpellation får besvaras även om färre än hälften av ledamöterna är 
närvarande. 
 
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer 
närmast efter det då interpellationen ställdes. 
 
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt och biläggas handlingarna till 
det sammanträde där svaret ska behandlas. Uppgift om att interpellationssvar 
kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen. 
 
I en debatt som följer på en ställd interpellation, får alla fullmäktigeledamöter 
delta. 
 
Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 
kap. 17 eller 18 §§ kommunallagen, där kommunen äger hela eller större 
delen får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till 
en av kommunfullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara 
interpellationen. 
 
Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta 
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besvarandet av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller annan nämnd 
i ett kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt 
uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen. 
 
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då 
svaret på interpellationen behandlas bara om ersättaren tjänstgör som ledamot 
också vid det tillfället. 

 
 Frågor (5 kap. 64 § KL) 1.25

 
En frågas syfte är enbart att inhämta enklare sakupplysningar inom det 
kommunala kompetensområdet. Frågan ska vara begränsad i ämne och 
innehåll och utformad så att den kan besvaras utan förberedelser. Frågan får 
inte avse ämne som upptagits i föredragningslistan till aktuellt sammanträde. 
 
En fråga ska skriftligen anmälas till kommunsekreteraren  
kommunfullmäktiges sekreterare eller presidiet minst 15 minuter före 
sammanträdet. Presidiet avgör om frågan får ställas. 
 
En fråga riktas till ordförande i en nämnd, styrelse eller en 
fullmäktigeberedning, till ordförande i kommunalförbund eller utskott samt 
alternativt till av kommunfullmäktige valda partiföreträdare gruppledare eller 
dennes ersättare. 
 
Frågan läses upp av frågeställaren och besvaras omedelbart. 
 
Debatt med anledning av frågan får föras endast mellan frågeställaren och den 
som besvarar frågan och begränsas till vardera ett inlägg om högst två 
minuter. 
 

 Allmänpolitisk debatt 1.26
 

En allmänpolitisk debatt ska hållas varje år. Kommunfullmäktige fastställer i 
mötesplanen när den allmänpolitiska debatten ska hållas. Presidiet beslutar 
om vid vilket sammanträde det är lämpligt att hålla den allmänpolitiska 
debatten och anger eventuellt tema och andra förutsättningar i kallelsen. Varje 
parti med representation i kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att delta 
i den allmänpolitiska debatten. Ordet tilldelas partierna i storleksordning om 
presidiet inte beslutar annat. 
 
I samband med allmänpolitisk debatt och budgetdebatt har varje parti rätt till 
ett inledande anförande om högst 5 minuter. Repliker vid dessa debatter är 
högst två tre minuter långa. 
 

 Beredning av ärendena (5 kap. 26-34 §§ KL) 1.27
 
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om 
remiss av sådana ärenden. 
 
I de fall ett ärende beretts av en fullmäktigeberedning ska en nämnd vars 
verksamhetsområde berörs alltid ges tillfälle att yttra sig om inte annat 
föreskrivs av lag. 
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Grundprincipen är att alla ärenden som ska behandlas i sak av 
kommunfullmäktige först måste beredas. Undantag finns för vissa typer av 
ärenden, som exempelvis valärenden och extra val. I fråga om valärenden, se 
nedan 41 §. separat avsnitt. Kommunfullmäktige har även möjlighet att 
besluta i brådskande ärenden om alla närvarande ledamöter är ense om 
beslutet. 
 
Kommunstyrelsen ska, om inte annat föreskrivs av lag, i övrigt alltid ges 
tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av en annan nämnd eller en 
fullmäktigeberedning. om inte annat föreskrivs av lag. Mer information om 
beredning av förslag från kommunfullmäktigeberedningar finns i särskilt 
avsnitt. 
 
Det innebär exempelvis att i de fall ett ärende väcks i kommunfullmäktige av 
någon som har rätt att väcka ärenden i de flesta fall måste beredas av 
åtminstone kommunstyrelsen innan kommunfullmäktige kan ta ställning till 
ärendet i sak. 
 
Om kommunfullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen 
hur de ärenden som kommunfullmäktige ska behandlas ska beredas. 
 

 Återredovisning från nämnder (6 kap. 5 § KL) 1.28
 

Kommunfullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas 
återredovisning av uppdrag som kommunfullmäktige lämnat. Närmare 
bestämmelser härom om detta anges i respektive nämnds reglemente. 
 

 Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning (5 kap.24 och 32 1.29
§§ KL) 
 

Presidiet bereder frågor om ansvarsfrihet och anmärkning. 
 

 Beredning av revisorernas budget (8 kap. 8 § KL) 1.30
 

Presidiet bereder revisorernas budget utifrån äskande samt revisionsplan som 
revisorerna lämnar till presidiet. 
 

 Justering av protokollet (5 kap. 69 § KL) 1.31
 

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 
 
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett 
sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som 
redovisar de delar av förhandlingarna som ordföranden har lett. 
 
Kommunfullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt, innan kommunfullmäktige 
justerar den. I de fall justering sker omedelbart ska ett förslag till beslutstext 
läggas fram av ordföranden som kommunfullmäktige får ta ställning till. 
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 Reservation (4 kap. 27 § KL) 1.32
 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av 
protokollet. 
 
Om kommunfullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i 
protokollet som reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart 
det kan ske och senast under den sammanträdesdag beslutet fattades. 
 

 Expediering och publicering (8 kap. 12 §) 1.33
 

Utdrag ur protokollet ska tillställas delges de nämnder, andra organ och 
personer som berörs av besluten i protokollet. 
 
Kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet. 
 
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges 
skrivelser och de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte 
fullmäktige beslutar annat. 
 
§ Protokollet ska utöver de i 5 kap 62 § KL uppställda kraven på 
tillkännagivande även inom samma tid publiceras på kommunens webbplats. 
Efter justering sker anslag på kommunens digitala anslagstavla och 
protokollet i sin helhet publiceras på kommunens webbplats. 
 

 Allmänhetens frågestund 1.34
 

Allmänheten ska beredas tillfälle att muntligen, max fem minuter, eller 
skriftligen ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid alla sammanträden med 
kommunfullmäktige. 
 
I kungörelsen kallelse till sammanträdena ska anges att allmänhetens 
frågestund ska förekomma och uppgift om detta ska också tas in i 
ortstidningen. 
 
Ordföranden avgör inför varje sammanträde var på föredragningslistan 
allmänhetens frågestund lämpligen ska placeras. 
 
Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma. 
 
Presidiet bestämmer hur frågestunden ska genomföras och låter kalla de 
förtroendevalda som behövs för att lämna upplysningar under den. 
 
Den som är medlem i kommunen kan också ställa frågor via kommunens 
webbplatsHällefors kommuns hemsida, www.hellefors.se. Frågeställaren ska 
när frågan ställs uppge namn, adress och telefonnummer. Frågan läses upp 
och besvaras på nästkommande sammanträde efter att en bekräftelse från 
frågeställaren erhållits. 
  

http://www.hellefors.se/
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Kommunförvaltningen 712 83 Hällefors  
Besöksadress Sikforsvägen 7 Hällefors  

Telefon 0591-641 00 vx •   
kommun@hellefors.se 

 



 

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

 

  
Sida 
1(2) 

Datum  
2020-05-07  

Kommunstyrelsen 
   
   
   
 
  

 
 
Ansökan om kommunalt bidrag Hällefors discgolfbana, 
dnr KS 19/00322 
 
Beslutsunderlag 
KS 19/00322-1 Ansökan om bidrag Discgolfbana 
KS 19/00322-2 Komplettering från Hällefors discgolfklubb 
KS 19/00322-3 Komplettering till ansökan discgolfbana 
Riktlinje kommunstyrelsens strategimedel antagen av KS 2020-03-31 § 65 
 
Ärendet 
Hällefors Discgolfclub är en nybildad förening som har etablerat sig i 
Hällefors kommun. Föreningen har tagit initiativ till att anlägga en 18-håls 
discgolfbana i Hurtigtorpet. En bana är redan utstakad efter godkännande från 
länsstyrelsen och upplåtelse av mark från kommunen. Anläggandet av banan 
är påbörjad och kommer att byggas färdig under våren 2020.  
 
Föreningen har sökt bidrag hos kommunen för en del av banan. Inom ramen 
för de föreningsbidrag som för närvarande finns i kommunen, aktivitetsbidrag 
och bidrag till offentligt arrangemang, är det inte möjligt att bevilja sökt 
bidrag. 
 
Förvaltningen bedömer dock att discogolfbanan skulle ha en stor positiv 
effekt. Här får allmänheten tillgång till en bana, avgiftsfritt. Skolan har också 
visat intresse för att använda banan. Kommunen får ta del av och erbjuda en 
verksamhet till alla invånare för en mycket liten kostnad. Anläggning av 
banan bidrar också till ett rikare och aktivt kultur- och fritidsliv i Hällefors. 
 
Kommunstyrelsen antog 2020-03-31 § 65 en riktlinje för användningen av 
kommunstyrelsens strategimedel. I riktlinjen framkommer att strategimedlen 
ska användas ”för genomförande av sådant som har mer strategiska och 
långsiktiga effekter utifrån mål och planer, kostnadseffektivitet eller 
utveckling av verksamhet genom stödjande av projekt med utvecklingsfokus.” 
Förvaltningen bedömer att ansökta bidrag kan falla inom ramen för detta, 
exempelvis genom att stödet tillfaller en nyetablerad förening som utvecklar 
en sport som tidigare inte funnits på orten och som växer i Sverige. Dessutom 
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skulle placeringen av discgolfbanan bidra till att utveckla Hurtigtorpsområdet, 
där kommunen tidigare satsat på tillexempel ett utegym.  
 
Ekonomi 
Den totala kostnaden för banan är 195 964 kronor. Föreningen har sökt 
finansiering och fått beviljat Riksidrottsförbundets anläggningsbidrag på 
110 000 kronor. Övrig finansiering kommer via sponsring från lokala 
företag, egna medel och eget arbete.  
 
Föreningen söker nu återstående medel på maximalt 14 386 kronor från 
kommunen för att kunna slutföra anläggandet av banan. Sökta bidraget kan 
bli något mindre då föreningen eventuellt har fler sponsorer som vill 
samverka. Kommunförvaltningen föreslår att föreningens ansökan på 
maximalt 14 386 kronor beviljas och att det finansieras genom 
kommunstyrelsens strategimedel.  

 
Folkhälsa 
Discgolf är en sport som växer i omfattning och passar såväl för unga som 
äldre och discgolf är billig att utföra. Aktiviteten är en fysisk 
utomhusaktivitet i skogsmiljö, öppen och tillgänglig för alla, där skolan 
visat särskilt intresse för aktiviteten.  
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv, förutom att aktiviteten utförs i skogsmiljö. 
 
Medborgarperspektivet 
Förvaltningen hänvisar till de aspekter som har lyfts fram under avsnittet 
folkhälsa. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Bevilja kommunalt bidrag på maximalt 14 386 kr till Hällefors Discgolfclub.  

 
Kommunala bidraget finansieras via kommunstyrelsens strategimedel för år 
2020. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande 
Annalena Järnberg (S). 
 
Vivianne Pettersson (M) yttrar sig. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag på beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Bevilja kommunalt bidrag på maximalt 14 386 kr till Hällefors Discgolfclub.  
 
Kommunala bidraget finansieras via kommunstyrelsens strategimedel för år 
2020. 
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Från: Hällefors Discgolfklubb <halleforsdiscgolf@hotmail.com>
Skickat: den 2 december 2019 15:07
Till: Hällefors kommun
Ämne: Komplettering från Hällefors Discgolfklubb 

Till Hällefors kommun 

Vad är discgolf?   

Det är en sport där du ska spela en bana (exempelvis 18 hål) med så få kast som möjligt med en disc (frisbee). Ett 

hål börjar från tee (utkastplats) och avslutas när discen ligger i discgolfkorgen. 

Discgolf är både lättillgängligt och billigt att utföra, passar alla åldrar samt är en väldigt social sport där man hejar 

och peppar sina motspelare.  

Varför behövs en discgolfbana i Hällefors?    

Vi vill få människor att motionera mer i Hällefors, detta är en sport som gör det möjligt för både äldre och yngre att 

röra på sig i valfritt tempo.   

Öka utbudet av aktiviteter i Hällefors.  

Skolan kommer kunna nyttja banan.  

Det är gratis att spela (röra på sig).  

Perfekt familje‐ och kompisaktivitet. 

Vi i Hällefors Discgolfklubb har nu lyckats få ihop 169 000 kr till en ny discgolfbana. 

Utgifterna är: 

Discgolfpark (korgar, teepads och skyltar) 169 625kr. 

Järn & Bygg 31589 kr 

Totalt: 201 214 kr. 

det saknas ytterligare 32 214 kr för att banan ska bli möjlig i Hurtigtorpet. Vi kan få in mer pengar eftersom vi pratat 

med fler sponsorer som inte svarat oss ännu.  

Vi söker därför den återstående summan hos Hällefors kommun. 

Mvh 

Hällefors Discgolfklubb 

Emil Eriksson & Torgny Sundkvist 
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 Kommunstyrelsen 

 

 
 
Simskola sommaren 2020     
 
Beslutsunderlag 
 
Ärendet 
Simskola har av och till bedrivits i kommunen de senaste åren.  
 
Det finns bland invånarna en viss efterfrågan på simskola, och 
kommunförvaltningen bedömer att simskola har effekt både på den 
individuella simkunnigheten och på kunskapsnivån i skolverksamheten. 
 
I år har skolan valt att planera en del av sin lovskola som simundervisning, 
vilket skapar möjlighet att samordna simskola även för andra barn. 
Förvaltningen lämnar därför förslag på att arrangera simskola under 
motsvarande period på sommarlovet.  
 
Simskolan planeras till vecka 25 och 26, d v s veckorna efter 
skolavslutningen. Skolans lovskola bedöms ta halva dagar i anspråk, varför 
halva dagar finns kvar för övrig simskola. 
 
Arbetet med detaljplanering för simskolan lämnas till den anlitade personalen. 
Den anlitade personalen kommer i sin tur eventuellt att handplocka ungdomar 
för sommarjobb i verksamheten. Material finns att tillgå sedan tidigare år. 

 
Ekonomi 
Två veckors simskola bedöms (utöver) lovskolan kosta 30-40 tkr.  
 
Förvaltningen föreslår att kostnaden för simskolan utöver det som sker via 
riktade lovskolsmedel finanseras antingen via kommunstyrelsens 
strategimedel 2020 eller via det äskande om medel till 
sommarlovsaktiviteter för barn och unga som förvaltningen önskar erhålla 
under år 2020.   
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Folkhälsa 
Simskola bedöms ha positivinverkan på folkhälsan. Simkunnighet bland 
barn- och unga medför förutom ökad säkerhet och utökade möjligheter till 
rekreation ökad måluppfyllnad i skolan.   
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 

 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att genomföra simskola år 2020. 

 
- Kommunstyrelsen beslutar om finansiering utifrån de två 

finansieringsförslag som kommunförvaltningen föreslår.  
 

 
 
Tommy Henningsson  
Kommunchef  



 

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

 

  
Sida 
1(3) 

Datum  
2020-05-07  

Kommunstyrelsen 
   
   
   
 
  

 
 
Äskande om medel till sommarlovsaktiviteter för barn 
och unga sommaren 2020, dnr KS 20/00092 
 
Beslutsunderlag 
Riktlinje kommunstyrelsens strategimedel antagen av KS 2020-03-31 § 65 
Vårpropositionen och vårändringsbudgeten 2020 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen genom Kultur- och fritid har under flera års tid 
administrerat och anordnat sommarlovsaktiviteter för barn och unga i 
Hällefors kommun. Under tidigare år har kommunen kunnat söka statsbidrag 
på ca 300 000 kronor från Socialstyrelsen men sommaren 2020 kommer det 
inte att finnas medel att söka. Efter beskedet om att medlen inte går att söka 
stämde förvaltningen av med kommunstyrelsens presidie som bedömde att 
stödet till sommarlovsaktiviteter är viktigt.  
 
Sommaren 2019 deltog över 1 600 barn och unga på 100-tals 
aktivitetstillfällen i samverkan med bland annat ett tiotal föreningar. 
Satsningen på sommarlovet är viktig utifrån såväl ett hälsoperspektiv som av 
socioekonomiska skäl. Erfarenheten av övriga lov är att föreningslivet inte har 
möjlighet att samverka och erbjuda avgiftsfria aktiviteter i samma 
utsträckning utan stöd från kommunen. 
 
Kommunstyrelsen antog 2020-03-31 § 65 en riktlinje för användningen av 
kommunstyrelsens strategimedel. I riktlinjen framkommer att strategimedlen 
ska användas ”för genomförande av sådant som har mer strategiska och 
långsiktiga effekter utifrån mål och planer, kostnadseffektivitet eller 
utveckling av verksamhet genom stödjande av projekt med utvecklingsfokus.” 
Förvaltningen bedömer att det är tveksamt om ansökta bidrag faller inom 
ramen för strategimedlen. Dock ser förvaltningen att ett avgiftsfritt, aktivt och 
innehållsrikt sommarlov för barn- och unga, bidrar till att fler får möjligheten 
att upptäcka de kommunala kultur- och fritidsaktiviteter som kommunen 
erbjuder. Fler får också chansen att prova på olika aktiviteter och kanske hitta 
sin aktivitet i det kommunala kultur- och fritidsutbudet eller i föreningslivet.  
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Ekonomi 
Det finns inget budgeterat för lovverksamhet i kommunen. Utifrån 
sammanställningen från sommaren 2019 kan en summa på 200 000 kronor 
vara rimligt att avsätta för att kunna erbjuda ett brett, aktivt och avgiftsfritt 
sommarlov. Kommunen samverkar, precis som tidigare, bland annat med 
föreningslivet men för att exempelvis kulturskolan och biblioteket också 
ska kunna utöka sin verksamhet är en ”lovbudget” nödvändig. 
Kommunförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen begär en 
tilläggsbudgetering på 200 000 kronor för verksamhetsåret 2020 avseende 
sommarlovsverksamhet. Förvaltningen ser att en tilläggsbudgetering är 
möjlig då kommunen kommer att erhålla ytterligare generella statsbidrag 
för år 2020 enligt förslagen och förändringarna i vårpropositionen och 
vårändringsbudgeten. 
 
Folkhälsa 
Antalet barn- och unga som deltar i sommarlovsaktiviteterna har ökat varje 
år. Att erbjuda en bredd av avgiftsfria kultur- och fritidsaktiviteter till barn- 
och unga under sommaren möjliggör att fler kan aktivera sig även kanske 
dem som i vanliga fall inte deltar i kommunens kultur- och fritidsliv. En 
aktiv fritid bidrar till en positiv folkhälsa. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Att möjliggöra ett sommarlov fyllt med avgiftsfria aktiviteter i samverkan 
med föreningslivet, är positivt ur såväl ett invånarperspektiv- som ur ett 
föreningsperspektiv. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras 200 000 kronor för 

sommarlovsaktiviteter år 2020. 
 
- Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras med 200 000 kronor avseende 

generella statsbidrag år 2020. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande 
Annalena Järnberg (S) och kommunchef Tommy Henningsson tillför. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om vilka som kan söka pengar för att 
genomföra sommarlovsaktiviteter, vilket besvaras av ordförande Annalena 
Järnberg (S) och kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen tilläggsbudgeteras 200 000 kronor för 
sommarlovsaktiviteter år 2020. 
 
Finansförvaltningen tilläggsbudgeteras med 200 000 kronor avseende 
generella statsbidrag år 2020. 
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Biblioteksavgifter Hällefors kommun, dnr KS 20/00091 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Ärendet 
Hällefors bibliotek övergick till kommunal regi 1 september 2019 och 
kommunfullmäktige behöver fastställa de avgifter som biblioteket debiterar 
låntagarna/besökarna för olika tjänster och överträdelser.   
 

Ekonomi 
Förslaget följer huvudsakligen den tidigare ägarens modell – några 
ändringar föreslås dock. Nytt är att barn befrias från avgifter, att vi 
särskiljer pocketböcker, att vi särskiljer färgutskrifter och att vi höjer priset 
för gallrade böcker/tidskrifter från 2 kr till 5 kr. 
 
Lånekort  
Lånekort är gratis första tillfället. Andra tillfället en kostnad på 10 kr. Barn 
(upp till 18 år) gratis. 

 
Förseningsavgifter 
Vuxna: 5 kr per påbörjad vecka. Två påminnelser utgår via brev, e-post 
eller sms, därefter skickas en räkning. Kommunkontoret ombesörjer att 
räkning skickas ut. Vid Inkasso tillkommer en uppläggningsavgift om  
189 kr.  

 
Barn: inga förseningsavgifter för barn med eget lånekort som lånar 
barnböcker.  

 
Borttappade eller förstörda medier   
Schablonpris vuxenböcker: 300 kr. Pocketböcker 50 kr. 
Schablonpris fjärrlånsböcker: 300 kr. 
Schablonpris barnböcker: 100 kr. Pocketböcker 50 kr. 
Schablonpris tidskifter: 50 kr. 
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Försäljning av gallrade böcker/tidskrifter 
Försäljning av gallrat material sker vid några tillfällen per år kopplat till 
något sammanhang. Kostnad: 5 kr per exemplar.    

 
Kopior 
Svart –vit A4: 2 kr. 
Färgutskrift: 4 kr. 

 
Påsar 
Papperspåsar: 2 kr. 
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv.  
 
Medborgarperspektiv 
Vi har tagit särskild hänsyn till barn upp till 18 år, i enlighet med 
Barnkonventionens intentioner, och befriat den gruppen för avgifter.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Anta föreslagna biblioteksavgifter för Hällefors kommun. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar nämnd- och 
utredningssekreterare Malin Bergkvist kortfattat. 
 
Daniel Hagsten (M) ställer fråga om statistik över avgifter och om nivåerna 
täcker kostnaderna, vilket delvis besvaras av nämnd- och 
utredningssekreterare Malin Bergkvist. 
 
Vivianne Pettersson (M), Margeurite Wase (C) och Katja Ollila (V) yttrar sig. 
 
Katja Ollila (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Vivianne Pettersson (M) yrkar att förseningsavgifterna höjs till 25 kronor per 
påbörjad vecka för vuxna och i övrigt följer förslag från förvaltningen. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer förvaltningens förslag till beslut mot 
Vivianne Petterssons (M) yrkande och finner att förvaltningens förslag till 
beslut vinner bifall. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Anta föreslagna biblioteksavgifter för Hällefors kommun. 
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Ställningstagande kring fortsatt medlemskap i Leader 
Bergslagen, dnr KS 20/00104 
 
Allmänna utskottet har fått i uppdrag att politiskt beredda ett ärende för 
ställningstagande kring fortsatt medlemskap i Leader Bergslagen. 
 
Inför mötet har utskottet fått ett förslag och underlag från ordförande 
Annalena Järnberg (S) utskickat. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) redogör för sitt förslag och yrkar att 
allmänna utskottet ska föreslå kommunstyrelsen att Hällefors kommun ska 
vara fortsatt medlem i Leader Bergslagen. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om vad kommunen fått ut av 
medlemskapet, vilket besvaras av ordförande Annalena Järnberg (S). 
 
Alf Wikström (V) yttrar sig. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på sitt eget 
yrkande, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Hällefors kommun ska vara fortsatt medlem i Leader Bergslagen. 
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Evenemangspolicy, dnr KS 20/00096 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till ”Riktlinje för medfinansiering av evenemang” 
Näringslivsstrategi för Hällefors kommun 2020-2022 
Hällefors kommuns strategi för Turism och besöksnäring 2020-2025 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en riktlinje för 
medfinansiering av evenemang.  
 
I Hällefors kommuns strategi för Turism och besöksnäring 2020-2025 står 
tydligt att en policy/riktlinje för medfinansiering i samband med event ska tas 
fram. 
 
Hällefors kommun ger idag i huvudsak föreningslivet ett föreningsstöd till 
aktiviteter och evenemang där allmänna bidragskriterier (regler och riktlinjer 
finns på hellefors.se/kulturfritid) ska uppfyllas.  
 
Med riktlinje för medfinansiering av evenemang möjliggörs för fler aktörer, 
tex enskilda företagare och andra aktörer att ansöka om medfinansiering av 
evenemang. 
 
 I Näringslivsstrategi för Hällefors kommun 2020-2022 under punkten 5.1 
Stärkt attraktionskraft: För att fler ska upptäcka Hällefors kommuns unika 
värde och möjligheter behöver insatserna för marknadsföring av kommunen 
öka. Medfinansiering av evenemang riktar sig till marknadsföring av 
evenemang vilket bidrar till att skapa en positiv bild av Hällefors.  
 
Evenemang är viktiga för att skapa en positiv bild av Hällefors som plats att 
besöka, bo leva och verka på. Genom evenemangsstöd till företag, föreningar 
och andra aktörer som skapar evenemang för invånare och besökare på orten 
vill Hällefors kommun synas i positiva sammanhang av olika slag och 
förmedla en positiv bild av Hällefors. 
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Med denna riktlinje vill kommunen skapa en tydlighet i vilka kriterier som 
kommunen ska beakta vid beslut om medfinansiering av evenemang, samt ge 
förutsättningar till likvärdiga bedömningar och villkor för medfinansieringen. 

 
Ekonomi 
Kommunförvaltningen föreslår att från år 2020 öronmärka 100 000 kr/år av 
de anslagna strategimedlen för näringslivsfrämjande åtgärder för 
medfinansiering av evenemang.  

 
Folkhälsa 
Evenemang som lockar till besök och upplevelser bidrar inte bara till en 
positiv bild av Hällefors utan bedöms även vara positivt för folkhälsan.  
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 

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

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Riktlinje för medfinansiering av evenemang antas.  
 
100000 kronor/år, med start år 2020, av de anslagna strategimedlen för 
näringslivsfrämjande åtgärder öronmärks för detta ändamål. 
 

 
 

 
Tommy Henningsson Camilla McQuire 
Kommunchef Näringslivsstrateg 
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1  Målsättning 

1.1 Bakgrund 
 
I Hällefors kommun finns en tradition av att arrangera evenemang, såväl i 
offentlig, privat eller föreningsdriven regi. Kommunen är i många fall 
delaktig, dock i mycket varierande grad då de olika evenemangen skiljer sig åt 
beträffande målgrupp, storlek, exponering och ambitionsnivå för samarbete 
med lokala aktörer.  
 
Denna riktlinje skapar tydliga kriterier för vad kommunen ska beakta vid 
beslut om medfinansiering av evenemang, samt ge förutsättningar till 
likvärdiga bedömningar och villkor för medfinansieringen. 
 
I detta dokument används ordet ”evenemang” synonymt med exempelvis 
arrangemang, festival, mässa och marknader mm.  
 
Evenemang är viktiga för att skapa en positiv bild av Hällefors som plats att 
besöka, bo leva och verka i. Genom evenemangsstöd till företag, föreningar 
och andra aktörer som skapar evenemang för invånare och besökare på orten 
vill Hällefors kommun uppmuntra och stötta, synas i positiva sammanhang 
och förmedla en attraktiv bild av Hällefors. 
 
1.2 Kommunallagen och kommunens reglementen/strategier 
 
Kommunallagen 2 kap. 8§: Kommuner och regioner får genomföra åtgärder 
för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller regionen. 
Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det 
finns synnerliga skäl för det. Lag (2019:835). 
 
Av detta drar vi slutsatsen att kommunen inte kan stötta evenemang i syfte att 
stötta arrangören, utan stödet måste syfta till att stötta evenemanget som 
upplevelse och besöksmål för invånare och besökare och marknadsföring av 
Hällefors.  
 
Kommunen har ett intresse av att göra sina varumärken synliga vid olika 
evenemang och kan därmed stötta marknadsföringsinsatser som förstärker 
bilden av Hällefors.   
 
I Hällefors kommuns strategi för Turism och besöksnäring 2020-2025 står 
tydligt att en policy för medfinansiering i samband med event ska tas fram.  
 
I Näringslivsstrategi för Hällefors kommun 2020-2022 under punkten 5.1 
Stärkt attraktionskraft: För att fler ska upptäcka Hällefors kommuns unika 
värde och möjligheter behöver insatserna för marknadsföring av kommunen 
öka. 
 
2 Syfte 

Denna riktlinje skapar tydliga kriterier för vad kommunen ska beakta vid 
beslut om medfinansiering av evenemang, samt ge förutsättningar till 
likvärdiga bedömningar och villkor för medfinansieringen. 
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2.1 Bedömningsgrunder 
 
Följande kriterier gäller för medfinansiering av evenemang i Hällefors 
kommun:  

• Stödet ska riktas till ett angivet evenemang eller aktivitet  
• Kommunens medel för medfinansiering skall i första hand riktas till 

förstärkning av marknadsföring samt till att ge extra goda 
förutsättningar för lokala företag/aktörer att synas.  

• Evenemangets profil ska stämma överens med Hällefors kommuns 
platsvarumärke/Bilden av Hällefors. 

• Evenemanget ska vara öppet för allmänheten. 
• Evenemanget skall aktivt involvera lokala företag/aktörer i en eller 

flera branscher. 
• Arrangören ska presentera en marknadsföringsplan där ”bilden av 

Hällefors” sprids i regionala, nationella och/eller internationella 
media. 

• Medfinansieringen skall stå i rimlig proportion till arrangörens 
presenterade budget, framför allt vad gäller marknadsföringsinsatser.  

• Erhålls evenemangsstöd ska Hällefors kommun anges som 
medarrangör vid annonsering, affischering med mera. 

• Genusperspektivet ska vägas in i beslut om marknadsföringsstöd.  
• Arrangören ska redovisa hur marknadsföringsstödet kommer att 

användas.  
• Medfinansieringen ska, utan undantag, grundas på ett skriftligt avtal 

mellan Hällefors kommun och den mottagande parten/arrangören.  
 
Kriterierna ovan skall tillämpas oavsett om beslut fattas inom ramen för 
befintlig budget eller om ett ärende uppstår för beslut om tilläggsanslag.   
 
Om inte alla punkter uppfylls skall en tydlig och rimlig förklaring kunna ges, 
varför man ändå väljer att medfinansiera evenemanget.  
 
3 Ansvarsfördelning 

Stödet söks hos kommunens näringslivsstrateg, som handlägger ärendet och 
beslut tas med stöd av kommunförvaltningens strategigrupp. 
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Utredning av VA frågor rörande området Hälgsnäs udde 
 
Beslutsunderlag 
Förfrågan om anslutning till Hällefors kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning, Dnr SB82020-078-1 
Kompletterande uppgifter med omfattning av önskad anslutning, Dnr 
SBB2020-078-2 
Direktions beslut SBB 2020-078 
 
Ärendet 
Till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har inkommit en förfrågan om 
anslutning till Hällefors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningen 
med dricksvatten, spillvatten och dagvatten, den 5 februari 2020, för del av 
fastigheten Hälgsnäs 1:1, Hällefors kommun. Fastigheten är belägen ca 3 km 
öst om Grythyttan och ingår inte i kommunens verksamhetsområde för någon 
vattentjänst. Förfrågan avser VA-lösningen för projekt Lake Resort 
Grythyttan. Omfattningen av ansökan motsvarar ca 282 lägenheter.  
 
Det är juridiskt oklart om en enstaka fastighet med sådan omfattande  
bebyggelse ensamt kan anses ha ett behov med hänsyn till skyddet för 
människors hälsa eller miljön i ett större sammanhang för att uppfylla 
kriterierna att bli kommunens skyldighet att bestämma verksamhetsområde 
för enligt 6 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. 
 
Det är även oklart i nuläget, omfattningen av den extra kapacitet som finns att 
tillgå i såväl reningsverk, vattenverk som ledningsnät. Det är vidare oklart 
om- fattningen av de kostnader för utbyggnation/ombyggnation som uppstår 
om maxkapaciteten skulle överskridas, samt vilken part som ska betala dessa 
eventuella kostnader i framtiden. 
Skulle utredningen påvisa att byggnation- en medför ett kommunalt ansvar 
enligt 6 § lag (2006:412) om allmänna vatten- tjänster, skulle de eventuella 
kostnaderna tas ut från VA-kollektivet. Det skulle medföra ofrånkomliga 
taxehöjningar för alla VA-abonnenter i kommunen för att kunna finansieras. 
Om däremot utredningen skulle påvisa att kriterierna enligt 6 § inte uppfylls 
finns möjligheter att genom avtals lägga dessa eventuella kostnader på 
avtalsmotparten. En utredning av de juridiska samt ekonomiska frågorna är ett 
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viktigt underlag till ett eventuellt kommande beslut i fullmäktige kring 
detaljplan Hälgsnäs. Projektet för Lake Resort har dock meddelat att de har i 
nuläget pausat arbetet med detaljplanen på grund av rådande läge i 
världsekonomin. 
 

Ekonomi 
Utredningskostnaden är uppskattad till ca 90 000 kronor. Frågan kräver 
specifika kunskaper i VA samt lagstiftningen för den samma.  Det är av 
största vikt att utredningen görs på ett adekvat sätt då det kan ge stora 
kostnader för VA kollektivet och kommunen. Kommunförvaltningen 
föreslår att utredningen finansieras via kommunstyrelsens strategimedel år 
2020. 
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Frågan kring VA anslutningen kan ge stor påverkan för kostnaderna i VA- 
kollektivet.  
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Ge Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen uppdraget att genomföra 

utredningen gällande juridiken, kapacitet och kostnaden kring VA kopplad 
till förfrågan från Lake Resort projektet. 
 

- Finansiera utredningen via kommunstyrelsens strategimedel år 2020 med 
maximalt 90 000 kronor.  

 
 

 
Tommy Henningsson Mikael Pulkkinen 
Kommunchef Samhällsstrateg 
 
 





















 
Tobias Nygren, Centerpartiet Hällefors, 2020-04-02 
 
Till kommunfullmäktige 
Hällefors Kommun 
 
Motion: Måltidsråd i Hällefors kommun 
Hällefors kommun är en måltids kommun. Lika starkt som kommunen genom historien 
förknippas med bergsbruk, järn- och stålhantering har måltiden de senaste årtionden varit ett 
signum för kommunen. Till trots för att vara en liten kommun finns mångfacetterad kompetens 
för måltiden hos välrenommerade hotell- och restauranger liksom småskaliga lokala 
livsmedelsproducenter och mathantverkare samt storskalig livsmedels- och dryckesproducenter. 
Därutöver finns ännu studenter, lärare och forskare vid Restaurang- och hotellhögskolan, 
Campus Grythyttan, med ett nationellt och internationellt nätverk. Hällefors kommun har en 
helt unik samlad kompetens inom mat, dryck och värdskap – måltiden. Hur kan denna 
kompetens tas tillvara till fördel för kommunen? 
 
Det finns en måltidspolicy i kommunen som gjordes för ett flertal år sedan.  
Enligt kommunens hemsida serveras dagligen ett mycket stort antal måltider i kommunens regi: 
900 barn och ungdomar i skolan liksom 170 gäster i omsorgen vilket kan exemplifieras med att 
år 2015 serverades 218 500 portioner.  
Vid gymnasieskolan finns både vuxenutbildning och gymnasieutbildning inom Restaurang- och 
Livsmedel (RL). Kommunstyrelsen har beslutat uppdra förvaltningen att inkomma med en 
utveckling av RL-programmet. 
 
Hur kan Hällefors kommun ta vara på den unika kompetensen inom kommunen gällande 
gästbemötande, primärproduktion, mat- och måltidsproduktion, närproducerat, småskalighet 
och storskalighet, pedagogik, forskning, innovation och utveckling osv till nytta för de som leder 
måltidsverksamheten, skolans ledning av Restaurang- och livsmedelsutbildningarna och framför 
allt för de som dagligen äter måltider i kommunen? Hur kan denna kompetens vara 
rådgivande, bidra till mål, strategier och vision för att måltiden i kommunal regi har bästa 
möjliga kvalitet?  
 
Kommunen har idag två råd: Näringslivsrådet samt Förening – och kulturrådet där både 
politiken och förvaltningen är i nära dialog med extern kompetens för att bland annat få och ge 
rådgivning, lyfta gemensamma frågor, främja utveckling, byta erfarenheter och för att samverka. 
Kan organisering och struktur för kommunens befintliga råd fungera som bas för utformning av 
ett måltidsråd där politiker, tjänstemän och kompetens i mat- och måltidssfären möts t.ex. ett 
par gånger om året för att bidra till utveckling av alla områden (smakmässiga, estetiska, 
hygieniska, hälsomässiga, ekonomiska, innovativa, sociala, hållbara, lokala, kulturella, 
pedagogiska, osv) för måltider och måltidsfrågor i kommunala sammanhang?  
 
Jag yrkar:  
att förvaltningen ges uppdrag att utreda möjligheten att införa liksom föreslå organisation för ett 
måltidsråd i Hällefors kommun. 
 
Tobias Nygren 
Centerpartiet 
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Överenskommelse mellan staten och SKR om äldreomsorg 
– teknik, kvalitet och effektivitet, dnr KS 20/00111 

 
Informationsunderlag 
Bilaga till regeringsbeslut 2020-01-30 
 
Ärendet  
 
Bakgrund 
Äldreomsorgen står inför stora utmaningar. Antalet äldre som är över 80 år 
beräknas öka med 50 % fram till 2029.  Personer som är 80 år och äldre har de 
största behoven av vård- och omsorg, vilket innebär att behovet av både hälso- 
och sjukvård och äldreomsorg kommer att öka under den närmaste 10 
årsperioden.   
 
För att möta det ökade behovet behöver verksamheterna utvecklas och 
effektiviseras. Inom dessa områden behöver arbetsstyrkan öka med ca 24 
procent om ingen förändring i arbetssättet sker.  I ett arbetsmarknadsläge som 
förespår en omfattande arbetskraftsbrist i välfärden behöver personalens tid och 
kunskap läggas på de insatser där de behövs som bäst, dvs. på de insatser som 
inte kan ersättas av tekniska lösningar. Den välfärdsteknik som införs skall 
gynna både omsorgspersonalen i deras arbeta och de äldre. 
 
Digital teknik har stor potential att bidra till att äldre personer ska kunna bo kvar 
hemma, känna sig trygga och delaktiga i samhället och även nå en bättre hälsa. 
Med rätt stöd kan äldre leva mera självständigt och behovet av omsorg minska.  
 
Överenskommelsen syftar till att ge kommunerna bättre förutsättningar att 
verksamhetsutveckla genom digitalisering inom äldreomsorgen.  
 
Överenskommelsens övergripande inriktning 
Består av dels ett riktat statsbidrag till kommunerna, dels medel till SKR för att 
kunna utforma och tillhandahålla ett kommunövergripande stöd.  
Satsningen kommer att fortgå under 2020-2022, under förutsättning att beslut tas 
i riksdagen för år 2021 och 2022.   
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Överenskommelsens delområden 
Omfattar två delar uppdelade i två delområden vardera. 
 
Övergripande stöd till kommunerna 
- Stödfunktion för införande av välfärdsteknik och andra digitala lösningar 
- Stöd för införande av Säker Digital kommunikation hos kommunerna 
 
Ekonomiskt stöd till kommunerna 
- Stimulansmedel 
- Stöd till modellkommuner 

 
Ekonomi 
 

Totalt kommer 200,0 miljoner kronor utbetalas och fördelas enligt följande: 
- 183, 7 mkr till kommunerna 
-   16,3 miljoner till SKR.  

 
Medlen fördelas efter en fördelningsnyckel baserat på antal personer över 80 
år eller äldre i kommunen, men med ett minimi belopp om 250 000 kronor. 
Hällefors kommun kan rekvirera 250 000 kr för år 2020.  
 
Folkhälsa 
Digital teknik kan bidra till mer social samvaro och minska upplevd ensamhet 
och isolering. 
 
Miljö 
Med digital teknik som komplement inom äldreomsorgen kan resor till och 
från en vårdtagare minskas, vilken har en gynnsam effekt på miljön.  

  
 Samverkan  
 Information kommer att ske innan KS.  

 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar utvecklingsstrateg 
Peter Wiker kortfattat. 
 
Med detta har välfärdsutskottet informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunstyrelsen. 
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 Kommunstyrelsen 

 
 
Näringslivsfrämjande åtgärder – PR-kampanj ”Flytta till 
Hällefors kommun” 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Näringslivsfrämjande åtgärder - PR-kampanj ”Flytta till 
Hällefors kommun” 
 
Ärendet 
I Coronakrisens spår uppkommer en hel del nya utmaningar. 
Kommunförvaltningen tillsammans med det lokala näringslivet har i dialog 
kommit fram till olika scenarier på hur livet efter krisen skulle kunna se ut.  
 
När de rådande omständigheterna har lagt sig tror kommunförvaltningen att 
många kommer tänka annorlunda kring sitt boende. En flytt till Hällefors 
behöver inte innebära att man måste hitta ett nytt jobb. Efter att ha jobbat 
hemifrån och sett att det fungerar kommer man inte att känna sig lika 
geografiskt bunden till sitt jobb som tidigare utan istället kunna förverkliga 
drömmen om ett liv på ”landet” utan att behöva byta jobb. 

 
Hällefors kommun skulle kunna dra nytta av detta, genom en PR-kampanj 
med syfte att få fler att flytta till kommunen.  
 
Syftet med PR-insatsen är att:  
• skapa kännedom bland journalister och opinionsbildare om Hällefors 
kommun 
• få utrymme i media 
• skapa ’word of mouth’ 
• långsiktigt stärka och vårda Hällefors kommuns varumärke 
• få fler att flytta till Hällefors kommun 
 
I Näringslivsstrategi för Hällefors kommun 2020-2022 under punkten 5.1 
Stärkt attraktionskraft: För att fler ska upptäcka Hällefors kommuns unika 
värde och möjligheter behöver insatserna för marknadsföring av kommunen 
öka. Detta förslag är en sådan PR- och marknadsföringsinsats.  
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För detta arbete behöver förvaltningen anlita en PR-konsult, det finns ingen 
kommunikatör i den kommunala organisationen, ej heller det kontaktnät som 
en PR-konsult besitter. 
 
I PR-konsultens åtaganden ingår följande:  

• Kommunikationsplan i samråd med uppdragsgivaren 
• Strategi och idé, målgruppsanalys, rådgivning och utvärdering 
• Koncept och strategi för sociala medier 
• Sammanställa och uppdatera medialistor 
• Insamling av information, produktion av 

pressmeddelanden/pressinformation och utskick 
• Personlig mediabearbetning via telefon och E-post 
• Koordinera intervjuer med rätt kontaktperson 
• Koordinera pressinformation samt pressbilder 
• Innehållsproduktion – text, bild, grafik och rörligt – för hemsidor och i 

kommunens sociala medier 
 
Planerad kampanjstart mitten av augusti 2020. Förberedelser, planering och 
insamling av material sker under sommaren 2020. Om kampanjstarten 
fördröjs finns en risk att andra kommuner hinner före. 
 
Kopplat till denna kampanj är det viktigt att ett parallellt internt arbete i 
kommunförvaltningen görs, så att kommunens anställda agerar som 
varumärkesbärare/ambassadörer.  
 
Samordningseffekter som uppnås i detta arbete: 
- kommunen får en genomlysning av kommunikationskanaler. 
- kommunen får en professionellt framtagen kommunikationsstrategi och 
målgruppsanalys 
- kommunen får äganderätten till de bilder som tas fram för kampanjen. Dessa 
bilder blir en del av en kommunal bildbank, något som saknas idag. 
- Det arbete och den kommunikationsplan/plattform som skapas i denna 
kampanj och de lärdomar som dras kan kommunförvaltningen fortsätta att 
arbeta med och ha stor nytta av efter avslutad kampanj. 
 

Ekonomi 
En kampanj skulle innebära en månadskostnad på 40 000 kronor under sex  
månader, vilket innebär en totalkostnad på 240 000 kronor år 2020.  
 
Detta är kostnaden för projektledningen av kampanjen. Förvaltningen 
föreslår att PR-kampanjen finansieras med kommunstyrelsens 
strategimedel för år 2020 
 
Folkhälsa 
En PR-kampanj som bidrar till en positiv bild av Hällefors bedöms vara 
positivt för folkhälsan.  
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
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Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Samverkan 
...förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att anlita en PR-konsult för att skapa 

en PR-kampanj i syfte att få fler att flytta till Hällefors.  
 
- Finansiera PR-kampanjen med kommunstyrelsens strategimedel för år 

2020 maximalt 240 000 kronor. 
 

 
Tommy Henningsson Camilla McQuire 
Kommunchef Näringslivsstrateg 
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